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âástka 1/2001

Roãník 2006

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 8

Rozesláno dne 8. prosince 2006

O B S A H
3. Naﬁízení Ústeckého kraje o zﬁízení Pﬁírodní památky Slatini‰tû u Vrbky a stanovení jejích bliÏ‰ích ochrann˘ch
podmínek
4. Naﬁízení Ústeckého kraje o zﬁízení Pﬁírodní rezervace Písteck˘ les a stanovení jejích bliÏ‰ích ochrann˘ch
podmínek
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3
NA¤ÍZENÍ
Ústeckého kraje ã. 3/2006
ze dne 22. 11. 2006,
o zﬁízení Pﬁírodní památky Slatini‰tû u Vrbky a stanovení jejích bliÏ‰ích ochrann˘ch podmínek
Rada Ústeckého kraje stanoví v souladu s § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a podle § 36
odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ:

âl. 1
Pﬁedmût úpravy
(1) Vyhla‰uje se Pﬁírodní památka Slatini‰tû u Vrbky
(dále jen „pﬁírodní památka“).
(2) Pﬁedmûtem ochrany je mokﬁadní ekosystém
vázan˘ na loÏisko slatinného humolitu, které se vyvinulo
na pramenn˘ch v˘vûrech ve vápnit˘ch sedimentech
svrchní kﬁídy.

âl. 2
Vymezení pﬁírodní památky
Pﬁírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji,
v katastrálním území Vrbka u Roudníãku na pozemkové
parcele ã. 419 a na ãástech pozemkov˘ch parcel ã. 421/1,
421/2 a 796, a v katastrálním území M‰ené–láznû na pozemkové parcele ã. 906/3. Hranice pﬁírodní památky jsou
vyznaãeny v katastrální mapû, která je pﬁílohou tohoto
naﬁízení.

âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky pro pﬁírodní památku
Jen se souhlasem pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody lze na území pﬁírodní památky:

1)

a) pouÏívat biocidy a chemické pﬁípravky,
b) sbírat a odchytávat rostliny a Ïivoãichy, s v˘jimkou v˘konu práva myslivosti a sbûru lesních
plodÛ,
c) obnovovat a zﬁizovat hydromelioraãní sítû, jednotlivé odvodÀovací objekty a vodní kanály
a provádût jiné ãinnosti ovlivÀující vodní reÏim
území, vyjma bûÏné údrÏby stávajících a funkãních odvodÀovacích systémÛ,
d) poﬁádat hromadné sportovní akce a exkurze, táboﬁit a rozdûlávat ohnû, provádût prÛvodcovské
sluÏby,
e) zﬁizovat táboﬁi‰tû, cesty a stezky pro jízdu na koni vãetnû doprovodn˘ch zaﬁízení, vyznaãovat
cyklistické stezky a stezky pro pû‰í,1)
f) provádût v˘zkumné a prÛzkumné práce spojené
s naru‰ováním pﬁírodních stanovi‰È a ovlivÀováním populací rostlin a ÏivoãichÛ,
g) stavût oplocení, vyjma oplocení zﬁizovaného
k ochranû mlad˘ch lesních porostÛ pﬁed zvûﬁí
nebo k ochranû pﬁírodního léãivého zdroje,2)
h) umísÈovat myslivecká zaﬁízení a volnû pﬁikrmovat zvûﬁ,
i) provádût nahodilou tûÏbu dﬁeva3) nad 0,2 ha souvislé plochy,
j) nakládat s vodami,4)
k) provádût geologické práce,5)
l) tûÏit a odebírat slatinn˘ peloid,
m) provádût zemní práce a terénní úpravy,
n) odstraÀovat dﬁeviny rostoucí mimo les bez ohledu na jejich velikost,
o) vjíÏdût vozidly6) do území pﬁírodní památky; souhlas se nevyÏaduje u vozidel Policie âeské republiky, obecní policie a dal‰ích orgánÛ veﬁejné
a státní sluÏby pﬁi v˘konu státní správy, sloÏek integrovaného záchranného systému, obrany státu,

Vyhlá‰ka ã. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Vyhlá‰ka ã. 6/2001 Sb., o ochrann˘ch pásmech pﬁírodního léãivého zdroje loÏiska peloidu Vrbka lázeÀského místa M‰ené-Láznû.
§ 2 písm. n) zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), v platném znûní.
4)
§ 2 odst. 9 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), v platném znûní.
5)
§ 2 zákona ã. 62/1988 Sb., o geologick˘ch pracích, v platném znûní.
6)
§ 2 zákona ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ (zákon o silniãním provozu), v platném znûní.
2)
3)
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veterinární sluÏby a vozidel potﬁebn˘ch pro zaji‰tûní péãe o zemûdûlské nebo lesní pozemky a porosty a dále u vjezdu vozidel souvisejícího s odsouhlasen˘m odbûrem a ukládáním slatinného
peloidu.
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âl. 4
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dnem 1. 1. 2007.

Ing. Jiﬁí ·ulc v. r.
hejtman Ústeckého kraje
Radek Vonka v. r.
námûstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Ústeckého kraje ã. 3/2006

zobrazení hranic Pﬁírodní památky Slatini‰tû u Vrbky v katastrální mapû
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4
NA¤ÍZENÍ
Ústeckého kraje ã. 4/2006
ze dne 22. 11. 2006,
o zﬁízení Pﬁírodní rezervace Písteck˘ les a stanovení jejích bliÏ‰ích ochrann˘ch podmínek
Rada Ústeckého kraje stanoví v souladu s § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a podle § 33
odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ:

391/87, 391/88, 391/89, 398/1, 398/8, 400/5, 401/2, 401/3,
402, 403, 404, 551, 553, 558, 559, 563, 1119, 1122/1, 1122/2,
1122/5, 1122/6, 1122/7, a dále na ãástech pozemkov˘ch
parcel ãíslo 391/39, 391/40, 391/41, 391/42, 391/44, 391/45,
391/46, 391/47, 391/48, 391/49, 391/50, 1121, 1122/3,
1122/4. Hranice pﬁírodní rezervace jsou vyznaãeny v katastrální mapû, která je pﬁílohou tohoto naﬁízení.

âl. 1
Pﬁedmût úpravy
(1) Vyhla‰uje se Pﬁírodní rezervace Písteck˘ les (dále jen „pﬁírodní rezervace“).
(2) Pﬁedmûtem ochrany je souvisl˘ komplex luÏních lesÛ v nivû dolní Ohﬁe, doprovázející jeden z posledních níÏinn˘ch úsekÛ ﬁeky se zachovalou pﬁírodní
dynamikou.

âl. 2
Vymezení pﬁírodní rezervace
Pﬁírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území BﬁeÏany nad Ohﬁí na pozemkov˘ch
parcelách ãíslo 32/1, 35, 36, 44, 51, 52, 59, 60, 102/1, 102/3,
102/23, 102/35, 102/43, 102/44, 102/46, 113, 115, 116, 117,
118, 776/3, 831/1, 831/2, 831/3, 831/5, 831/15, 831/16,
831/17, 831/18, 831/19, 831/20, 831/22, 831/24, 831/25 a na
ãásti pozemkové parcely ãíslo 831/4; v katastrálním území Budynû nad Ohﬁí na pozemkov˘ch parcelách ãíslo
196/1, 196/2, 196/3, 205, 206, 877/1, 1524 a na ãásti pozemkové parcely ãíslo 342/3; v katastrálním území Hostûnice
u Brozan na pozemkov˘ch parcelách ãíslo 137/15 a 194/1,
a dále na ãástech pozemkov˘ch parcel ãíslo 194/3 a 238;
v katastrálním území Písty na pozemkov˘ch parcelách
ãíslo 242/5, 243, 387, 388/1, 388/2, 385, 386, 391/29, 391/43,
391/51, 391/53, 391/75, 391/76, 391/77, 391/78, 391/79,
391/80, 391/81, 391/82, 391/83, 391/84, 391/85, 391/86,

1)

âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky pro pﬁírodní rezervaci
Jen se souhlasem pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody lze v pﬁírodní rezervaci:
a) obnovovat a zﬁizovat hydromelioraãní sítû, jednotlivé odvodÀovací objekty a vodní kanály
a provádût jiné ãinnosti ovlivÀující vodní reÏim
území, vyjma bûÏné údrÏby stávajících a funkãních odvodÀovacích systémÛ,
b) poﬁádat hromadné sportovní akce a exkurze, táboﬁit a rozdûlávat ohnû, provádût prÛvodcovské
sluÏby,
c) zﬁizovat táboﬁi‰tû, cesty a stezky pro jízdu na koni vãetnû doprovodn˘ch zaﬁízení, vyznaãovat
cyklistické stezky a stezky pro pû‰í,1)
d) provádût v˘zkumné a prÛzkumné práce spojené
s naru‰ováním pﬁírodních stanovi‰È a ovlivÀováním populací rostlin a ÏivoãichÛ,
e) stavût oplocení; to neplatí pro oplocení zﬁizované
k ochranû mlad˘ch lesních porostÛ pﬁed zvûﬁí,
f) umísÈovat myslivecká zaﬁízení a volnû pﬁikrmovat spárkatou zvûﬁ,2)
g) provádût nahodilou tûÏbu dﬁeva3) nad 0,2 ha souvislé plochy,
h) nakládat s vodami, je-li k této ãinnosti zároveÀ
tﬁeba povolení vodoprávního úﬁadu,
i) provádût geologické práce.4)

Vyhlá‰ka ã. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
§ 1 vyhlá‰ky ã. 491/2002 Sb., o zpÛsobu stanovení minimálních a normovan˘ch stavÛ zvûﬁe a o zaﬁazování honiteb nebo jejich ãástí do jakostních tﬁíd.
§ 2 písm. n) zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), v platném znûní.
4)
§ 2 zákona ã. 62/1988 Sb., o geologick˘ch pracích, v platném znûní.
2)
3)

âástka 8/2006

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 442

âl. 4
Ochranné pásmo

tí mûsta Budynû nad Ohﬁí a obce Brozany nad Ohﬁí, kde
se ochranné pásmo nestanovuje.

Ochranné pásmo tvoﬁí území do vzdálenosti padesáti
metrÛ od hranic pﬁírodní rezervace, s v˘jimkou stavebních pozemkÛ a zastavûn˘ch stavebních pozemkÛ5) a zahrad6) a s v˘jimkou zastavûného území7) pﬁíslu‰n˘ch ãás-

âl. 5
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dnem 1. 1. 2007.

Ing. Jiﬁí ·ulc v. r.
hejtman Ústeckého kraje
Radek Vonka v. r.
námûstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje

5)

§ 2 odstavec 1 písm. b) a c) zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), v platném znûní.
Pﬁíloha vyhlá‰ky ã. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon ã. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch práv k nemovitostem a zákon
ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky (katastrální zákon).
7)
§ 2 odstavec 1 písm. d) zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu, v platném znûní.
6)
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