NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 3. listopadu 2015
č. 13/2015
o zřízení přírodní památky Kamenický rybník
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 (dále také zákon
o ochraně přírody), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1)

Zřizuje se přírodní památka Kamenický rybník (dále jen „přírodní památka“).

(2)

Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Dubí a
katastrálním území Kamenice u Herálce. 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 jsou:
a) biotop oligotrofního rybníka s výskytem vegetace letněných rybníků a významných
druhů rostlin a živočichů vázaných na tento biotop,
b) populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), masnice vodní (Tillaea aquatica),
blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), kuňky obecné (Bombina bombina),
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2
vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0614132 Kamenický rybník a které se
nacházejí na území přírodní památky.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) provádět terénní úpravy,
b) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků,
c) měnit vodní režim území,
d) provádět zásahy do litorálních porostů, úpravy dna a břehů, včetně odbahňování (a
to i loviště),
e) chov ryb včetně činností vedoucích ke zvyšování přirozené úživnosti rybníka, k
úpravě pH (včetně melioračního vápnění), řešení zdravotního stavu rybí obsádky3,
1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
2
Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
3
Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákona, ve znění pozdějších předpisů

1

f) manipulace s vodní hladinou,
g) zřizovat myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska); vypouštět a
krmit divoké a polodivoké kachny.
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, kterými jsou stanoveny hranice
přírodní památky Kamenický rybník.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kamenický
rybník.

(2)

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

V Jihlavě dne 3. listopadu 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. 13/2015
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých
vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky
Kamenický rybník
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

792586000770003

678731,75

1114356,87

1

792586001040021

678731,02

1114358,09

2

792586001040020

678728,77

1114361,81

3

792586001040019

678728,69

1114361,94

4

792586001040016

678720,51

1114375,51

5

792586001040015

678702,55

1114378,76

6

792586001040014

678688,87

1114389,53

7

662542002390013

678684,89

1114392,12

8

662542002390012

678664,37

1114387,94

9

662542002390011

678651,67

1114384,82

10

662542002390010

678638,25

1114385,32

11

662542002390009

678623,20

1114382,76

12

662542002390008

678608,37

1114382,30

13

662542002390007

678585,42

1114381,02

14

662542002390006

678564,09

1114378,53

15

662542002390005

678539,02

1114369,66

16

662542002390018

678526,42

1114364,59

17

662542002390004

678523,21

1114363,30

18

662542002390003

678483,08

1114362,85

19

662542002390017

678480,82

1114362,33

20

662542002390002

678383,67

1114340,22

21

662542002390001

678367,06

1114322,45

22

662542002270592

678364,55

1114314,99

23

662542002270559

678390,62

1114285,09

24

662542002270544

678405,84

1114268,40

25

662542002270486

678458,82

1114201,73

26

792586000942433

678459,38

1114201,01

27

792586000942432

678460,50

1114200,07

28

792586000942421

678499,27

1114164,00

29

792586000942419

678516,83

1114147,67

30

792586000942417

678521,50

1114150,91

31

792586000942414

678523,25

1114152,12

32

792586000942405

678563,52

1114169,34

33

792586000942394

678597,30

1114200,84

34

3

792586000942382

678638,95

1114220,31

35

792586000942361

678676,90

1114235,31

36

792586000942353

678689,82

1114240,72

37

792586000660006

678672,77

1114259,07

38

792586000660007

678664,02

1114267,84

39

792586000660008

678659,12

1114292,46

40

792586000770001

678700,49

1114341,03

41

792586000770002

678702,43

1114340,72

42

792586000770003

678731,75

1114356,87

1
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Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 13/2015
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kamenický rybník
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