NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 21. ledna 2020
č. 1/2020
o zřízení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 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 jen
„zákon o ochraně přírody“), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1)

Zřizuje se přírodní památka Kamenný vrch u Heraltic (dále jen „přírodní památka“).

(2)

Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina, v obci a katastrálním území
Heraltice. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální4). 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

(1)

Předmětem ochrany přírodní památky jsou: Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech) 5.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

(1)

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a umisťovat nové stavby, vjíždět motorovými vozidly na území přírodní
památky, kromě vozidel potřebných pro zemědělské nebo lesnické
obhospodařování pozemků v přírodní památce či v jejím ochranném pásmu,
provádět terénní úpravy,
b) měnit druh a/nebo způsob využití pozemků,
c) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména
prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti anebo
nevratně poškozovat půdní povrch,

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání.
5
Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.
4

d) zřizovat nová myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska),
e) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK)
jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice
přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kamenný
vrch u Heraltic a jejího ochranného pásma.

(2)

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje
a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
kraje.

V Jihlavě dne 21. ledna 2020

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

..............................................
Mgr. Pavel Franěk v.r.
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 1/2020
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých
vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky
Kamenný vrch u Heraltic

číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu
v obrazci

638366002601492,00 661880.22

1148125.68

1

638366002960029,00 661884.54

1148118.51

2

638366002960031,00 661816.30

1148103.05

3

638366002601705,00 661793.49

1148045.51

4

667005005682119,00 661779.86

1148047.45

5

638366002601742,00 661777.32

1148045.43

6

638366002612438,00 661730.44

1148057.33

7

638366002602022,00 661687.47

1148068.25

8

638366002602080,00 661668.86

1148072.98

9

638366002602081,00 661668.78

1148076.97

10

638366002602086,00 661666.52

1148077.12

11

638366002602048,00 661681.22

1148121.73

12

638366002602031,00 661685.88

1148121.01

13

638366002602010,00 661690.97

1148138.77

14

638366002601973,00 661699.26

1148167.73

15

638366002601890,00 661716.89

1148179.08

16

638366002601740,00 661777.71

1148181.41

17

638366002601736,00 661779.15

1148214.07

18

638366002601575,00 661845.91

1148208.64

19

638366002601567,00 661847.65

1148216.51

20

638366002601540,00 661858.11

1148215.63

21

638366002601525,00 661863.63

1148215.16

22

638366002601523,00 661865.32

1148243.18

23

638366002960021,00 661867.71

1148249.92

24

638366002960022,00 661839.96

1148268.92

25

638366002960023,00 661841.01

1148280.73

26

638366002601494,00 661879.84

1148260.20

27

638366002601414,00 661910.09

1148244.93

28

638366002601490,00 661880.30

1148172.54

29

638366002601497,00 661879.34

1148148.50

30

Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 1/2020
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic

