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Částka 2/2012

10
NAŘÍZENÍ
Olomouckého kraje
č. 10/2012
ze dne 20. 3. 2012,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Týn nad Bečvou a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením
č. UR/86/32/2012 ze dne 20. 3. 2012 podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní
památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody3) lze v přírodní památce:
a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu jejich využívání,
b) povolovat a umísťovat nové stavby,
c) provádět zemní práce a terénní úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,
d) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
e) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu
péče,
f) vypouštět nebo přikrmovat zvěř,
g) nasazovat jakoukoliv obsádku ryb,
h) odbahňovat a upravovat stávající vodní plochy, měnit stávající vodní režim, provádět mimořádnou manipulaci s vodní hladinou, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto činnosti vykonávat.

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Týn
nad Bečvou (dále jen „přírodní památka“).
(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop svinutce tenkého (Anisus vorticulus).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky
(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Týn nad Bečvou na pozemku parc.
č. 1075/1, na části pozemku parc. č. 1075/2 (část pozemku
parc. č. 1019, část pozemku parc. č. 1020, část pozemku parc.
č. 1043/2 a část pozemku parc. č. 1075, všechny ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr) a na pozemku
parc. č. 1213/3 a v katastrálním území Slavíč na pozemcích
parc. č. 1105/5, 1105/6, 1124/3, 1129/3, 1130/3, 1133/3, 1134/3,
1135/3, 1139/4, 1304/6 a 1304/11.
(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak,
jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky
do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.
Celková výměra přírodní památky činí 2,51 ha.

1)
2)
3)

4)

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Čl. 4
Ochranné pásmo
(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy
z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, které se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území
Slavíč na pozemku parc. č. 1304/12.
(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy

§ 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
§ 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
§ 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona
č. 381/2009 Sb.
§ 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území
ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. Celková výměra
ochranného pásma přírodní památky činí 1,3893 ha.
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Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Olomouckého kraje.

Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje
Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky
Týn nad Bečvou
(souřadnicový systém S-JTSK)

zlom 13-88_zlom 13-00 25.4.12 12:18 Stránka 80

Částka 2/2012

Věstník právních předpisů Olomouckého kraje

Strana 80

Příloha č. 2
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012

Seznam souřadnic vrcholů polygonu, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma
přírodní památky Týn nad Bečvou
(souřadnicový systém S-JTSK)

zlom 13-88_zlom 13-00 25.4.12 12:18 Stránka 81

Strana 81

Věstník právních předpisů Olomouckého kraje

Částka 2/2012

Příloha č. 3
k nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012

