NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 15. dubna 2008
č. 5/2008
o zřízení přírodní památky Kocoury
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 Kocoury (dále jen přírodní památka).

(2)

Předmětem ochrany jsou dobře zachovalá travino-bylinná společenstva s výskytem
fytogeograficky významných druhů rostlin a populace zvláště chráněné sasanky lesní
(Anemone silvestris).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky

Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Prosetín
u Bystřice nad Pernštejnem. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální 1) . 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).

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 Kocoury.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kocoury
a jejího ochranného pásma 2) .

(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 15. 4. 2008

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

2)

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

Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 5/2008
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní památky Kocoury.
číslo bodu
223001680001
223001680002
223001680003
223001680004
223070032851
223001680005
223001680006
223001680007
223001680012
223070032802
223001680011
223001680010
223001680009
223001680008

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

608942,04
608947,84
608973,52
608993,37
609000,01
609013,76
609041,88
609068,86
609062,46
609057,73
609042,33
609034,82
609007,09
608948,11

1121335,09
1121345,14
1121330,97
1121323,49
1121316,39
1121297,32
1121269,48
1121236,43
1121232,85
1121233,75
1121242,81
1121253,57
1121263,80
1121299,44

pořadí bodu v
obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 5/2008
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Kocoury a jejího ochranného
pásma 2)

2)

Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky.

