NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 19. května 2015
č. 1/2015
o zřízení přírodní památky Kejtovské louky
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení
kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1)

Zřizuje se přírodní památka Kejtovské louky (dále jen „přírodní památka“).

(2)

Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina v katastrálních územích
Šimpach a Věžná. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce
tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3)

Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2
k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je přirozeně meandrující vodní tok s cennými
přirozenými porosty a druhově pestré vlhké a rašelinné louky s výskytem zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vozidel potřebných pro zemědělské a lesní
hospodaření a hospodaření dle plánu péče o přírodní rezervaci, vozidel zdravotní a
veterinární služby a požární ochrany,
b) měnit druhy a způsoby využití pozemků,
c) zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře,
d) provádět terénní úpravy, poškozovat půdní povrch s vegetací, narušovat geologický
podklad a hydrologické poměry, provádět geologické práce spojené se zásahem do
území (průzkumy, vrty),
e) měnit a upravovat vodní režim včetně prací ve vodoteči,
f) tábořit a bivakovat,
1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.
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g)
h)
i)
j)

rozdělávat oheň s výjimkou hospodaření dle plánu péče (pálení pokosené hmoty),
záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů,
sbírat rostliny či odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti,
konat takové činnosti a zásahy, které by mohly způsobit ohrožení předmětu
ochrany.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní
památky Kejtovské louky.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kejtovské
louky.

(2)

Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení
ve Věstníku právních předpisů Kraje Vysočina.

V Jihlavě 19. května 2015

..........................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

..............................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 1/2015
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Kejtovské louky
Chráněné území
Bod G
Y.obr
X.obr KK
Y.pol
X.pol
KK
----------------------------------------------------------------------781355000780310 712622,46 1121313,42 - 712622,46 1121313,42 3
708721000782815 712628,62 1121327,81 8
708721000782808 712630,77 1121326,73 8
708721000782795 712635,05 1121324,90 8
708721000782773 712639,42 1121327,97 8
708721000782727 712653,36 1121326,32 8
708721000782687 712664,21 1121315,74 8
708721000782636 712676,99 1121303,27 8
708721000782556 712696,37 1121300,20 8
708721000782456 712719,64 1121316,51 8
708721000782357 712742,21 1121321,24 8
708721000782333 712746,12 1121321,71 8
708721000782214 712774,63 1121334,04 8
708721000782121 712802,59 1121335,16 8
708721000782030 712835,90 1121321,76 8
708721000800165 712837,99 1121329,47 8 712837,99 1121329,47 708721000800163 712839,74 1121334,81 8 712839,74 1121334,81 708721000800148 712854,34 1121328,47 8 712854,34 1121328,47 708721000800150 712850,61 1121324,00 8 712850,61 1121324,00 708721000782014 712840,28 1121313,36 8
708721000782130 712800,58 1121331,53 8
708721000782204 712776,51 1121330,46 8
708721000782323 712749,10 1121317,00 8
708721000782453 712720,48 1121312,42 8
708721000782551 712698,16 1121296,34 8
708721000782649 712674,04 1121299,29 8
708721000782728 712652,37 1121322,27 8
708721000782772 712640,06 1121324,41 8
708721000782793 712635,31 1121319,81 8
708721000782826 712627,04 1121323,66 8
781355000780310 712622,46 1121313,42 - 712622,46 1121313,42 3
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Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 1/2015
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kejtovské louky

4

