NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 26. února 2008
č. 2/2008
o zřízení přírodní památky Ostražka
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
Předmět úpravy
(1)

Zřizuje se přírodní památka Ostražka (dále jen přírodní památka).

(2)

Důvodem zvláštní ochrany je dobře zachovalý komplex druhově bohatých společenstev
suchých trávníků s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky

Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Hluboké u
Dalečína. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky, je uveden
v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky je
uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce
a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
b) používat biocidy,
c) obnovovat luční porosty,
d) měnit druhy a způsoby využití pozemků,
e) umisťovat nové stavby,
f) zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře,
g) narušovat geologický podklad a hydrologické poměry; provádět geologické práce
spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty)
h) provádět těžební, výchovné nebo pěstební práce v lesích, kde vlastník lesa
hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez převzaté lesní
hospodářské osnovy.

1)

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

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní památky Ostražka.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Ostražka a
jejího ochranného pásma (podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do
vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky).

(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 26. 2. 2008

..............................................
RNDr. Miloš Vystrčil v.r.
hejtman kraje Vysočina

................................................
Ing. Václav Kodet v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Příloha č. 1 k Nařízení kraje Vysočina č. 2/2008
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní památky Ostražka.
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

069000910099
069000910098
069000910097
069000910096
069000910095
069000910094
069000910093
069000910092
069000910091
069000910090
069000910089
069000910088
069000910087
069000910086
069000910085
069000910084
069000910083
069000910082
069000910024
069000910081
069000910080
069000910079
069000910078
069000910077
069000910076
069000910075
069000910074
069000910073
069000910072
069000910071
069000910056
069000910055
069000910054
069000914003
069000910059
069000910061
069000910062
069000910063
069000910065

616117,60
616141,86
616153,92
616162,02
616169,47
616177,45
616179,85
616193,25
616202,46
616217,27
616226,19
616238,30
616255,27
616266,61
616274,21
616282,94
616293,44
616302,42
616315,22
616343,17
616360,25
616368,49
616396,50
616421,14
616441,78
616381,03
616380,66
616393,46
616406,90
616418,10
616397,34
616377,02
616343,63
616338,61
616281,59
616244,83
616185,22
616162,79
616140,06

1115533,49
1115558,92
1115581,26
1115588,37
1115598,96
1115616,40
1115624,72
1115654,36
1115686,03
1115714,84
1115727,55
1115738,28
1115751,45
1115760,23
1115770,35
1115786,13
1115794,95
1115799,77
1115803,08
1115827,74
1115850,99
1115844,49
1115822,62
1115801,36
1115776,91
1115682,34
1115676,59
1115661,52
1115645,75
1115635,67
1115616,39
1115593,30
1115572,28
1115563,78
1115543,56
1115534,60
1115527,25
1115519,10
1115516,96

pořadí bodu v
obrazci
1
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8
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Příloha č. 2 k Nařízení kraje Vysočina č. 2/2008
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Ostražka a jejího ochranného
pásma (podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic
přírodní památky).

