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2
NA¤ÍZENÍ
Olomouckého kraje
ã. 2/2011
ze dne 14. 2. 2011,
kter˘m se vyhla‰uje pﬁírodní památka Píseãná-mokﬁad
a stanovují bliÏ‰í ochranné podmínky pﬁírodní památky
Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/58/34/2011 ze dne 14. 2. 2011 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení),
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, k provedení § 77a odst. 2
zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto naﬁízení kraje:

âl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tímto naﬁízením se vyhla‰uje pﬁírodní památka1)
Píseãná-mokﬁad (dále jen „pﬁírodní památka“).
(2) Pﬁedmûtem ochrany v pﬁírodní památce je biotop
evropsky v˘znamného druhu kuÀky Ïlutobﬁiché (Bombina
variegata).
âl. 2
Vymezení pﬁírodní památky
(1) Pﬁírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území Píseãná u Jeseníka na pozemcích
parc. ã. 428, ãásti pozemku parc. ã. 429/1, 434, 439, 461,
466/1, ãásti pozemku parc. ã. 466/2 (439/1 a 455/1 zjednodu‰ená evidence – pﬁídûlov˘ plán nebo jin˘ podklad), 467,
471 a 477/2.
(2) Hranice pﬁírodní památky se stanoví uzavﬁen˘m
geometrick˘m polygonem, jehoÏ vrcholy jsou urãeny
souﬁadnicemi udan˘mi v souﬁadnicovém systému jednotné trigonometrické sítû katastrální. Souﬁadnice vrcholÛ
polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v pﬁíloze
ã. 1 tohoto naﬁízení. Orientaãní grafické znázornûní území
pﬁírodní památky do katastrální mapy je uvedeno v pﬁíloze ã. 2 tohoto naﬁízení. Celková v˘mûra pﬁírodní památky ãiní 8,1129 ha.

1)
2)
3)

(3) Mapové podklady s podrobn˘m zákresem pﬁírodní památky jsou uloÏeny v ústﬁedním seznamu
ochrany pﬁírody2) a na Krajském úﬁadu Olomouckého
kraje.
âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky
Jen s pﬁedchozím souhlasem pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody3) lze v pﬁírodní památce:
a) provádût zmûny druhu pozemkÛ, zmûny zpÛsobu
jejich vyuÏívání,
b) provádût zemní práce a terénní úpravy, nejde-li
o ãinnosti provádûné podle schváleného plánu
péãe,
c) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
s v˘jimkou doãasn˘ch skládek surového dﬁíví
v období od 1. záﬁí do 31. bﬁezna bûÏného kalendáﬁního roku,
d) zalesÀovat nelesní pozemky,
e) pouÏívat hnojiva, chemické látky nebo pﬁípravky,
nejde-li o ãinnosti provádûné podle schváleného
plánu péãe,
f) odbahÀovat a upravovat stávající vodní plochy,
mûnit stávající vodní reÏim, nejde-li o ãinnosti
provádûné podle schváleného plánu péãe,
g) vysazovat jakoukoliv rybí obsádku do tÛní,
h) rozdûlávat ohnû, s v˘jimkou ãinností, které jsou
provádûny pﬁi hospodaﬁení v lese, a zﬁizovat táboﬁi‰tû, jestliÏe je to jin˘m právním pﬁedpisem
nebo na jeho základû dovoleno,
i) zﬁizovat nebo vyznaãovat turistické, cyklistické
a jiné trasy,
pokud není pﬁi ochranû pﬁírodní památky zakázáno tyto
ãinnosti vykonávat.

§ 36 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní zákona ã. 218/2004 Sb.
§ 42 odst. 1 a 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní zákona ã. 218/2004 Sb.
§ 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní zákona ã. 186/2006 Sb., zákona ã. 349/2009 Sb. a zákona
ã. 381/2009 Sb.
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âl. 4
Úãinnost

âástka 1/2011

sledujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Olomouckého kraje.

Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem ná-

Ing. Martin Tesaﬁík
hejtman kraje
Ing. Pavel Horák
námûstek hejtmana
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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Olomouckého kraje ã. 2/2011
Seznam souﬁadnic vrcholÛ polygonu, kter˘mi jsou stanoveny hranice pﬁírodní památky Píseãná-mokﬁad
(souﬁadnicov˘ systém S-JTSK)
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Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení Olomouckého kraje ã. 2/2011

