NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 3/2016
ze dne 26. 5.2016,
o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rada Jihočeského kraje stanoví dne 26. 5. 2016 podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a
v souladu s § 7 a § 59, odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
zákona č. 231/2002 Sb.:
Článek 1
Vymezení přírodní památky
(1) Zřizuje se Přírodní památka Jehnědno (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Jehnědno.
(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální 1). Seznam souřadnic
vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto
nařízení kraje.
(4) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území
Jehnědno.
(5) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví třemi uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
je uveden v přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 k tomuto nařízení kraje.
(6) Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno
v příloze č. 5 k tomuto nařízení kraje.
Článek 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky je ekosystém trvalých i periodických vodních ploch a
podmáčených ploch s výskytem významných a chráněných druhů živočichů a rostlin, zejména pak
populace:
 silně ohroženého druhu kuňka obecná (Bombina bombina)
 silně ohroženého druhu čolek obecný (Triturus vulgaris)
 silně ohroženého druhu skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae)
 silně ohroženého druhu skokan zelený (Pelophylax esculentus)
 silně ohroženého druhu rosnička zelená (Hyla arborea)
 silně ohroženého druhu ropucha zelená (Pseudepidalea viridis)
 silně ohroženého druhu blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
 ohroženého druhu ropucha obecná (Bufo bufo)
 silně ohroženého druhu ještěrka obecná (Lacerta agilis)
 ohroženého druhu užovka obojková (Natrix natrix)
včetně jejich biotopů.

1)

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání.
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Článek 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití,
b) vysazovat ryby do vodních ploch,
c) používat biocidy, které nemají atest neškodnosti pro předmět ochrany,
d) zřizovat myslivecká zařízení k přikrmování zvěře, včetně vnadišť, újedišť a slanisek,
e) zřizovat skládky dřeva a jiných materiálů, a to i přechodně, pokud se nejedná o materiál z místa
přírodní památky,
f) mimo činností spojených s povolenou těžební činností v dobývacím prostoru nebo souvisejících
s ochranářským managementem lokality provádět práce spojené se zásahem do zemského
povrchu nebo úpravou vodních poměrů.
Článek 4
Činnosti a zásahy
vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu
Pro ochranné pásmo přírodní památky se nestanovují bližší ochranné podmínky.

Článek 5
Obecná ustanovení
Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u
právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se
nejedná o čin přísněji trestný.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 582/2016/RK-89 ze dne
26. 5. 2016 a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a
účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského
kraje.

Mgr. Ivana Stráská v.r.
první náměstkyně hejtmana

Mgr. Jiří Zimola v.r.
hejtman kraje
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Příloha č. 1 k nařízení Rady Jihočeského kraje č. 3/2016
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Jehnědno:
pořadí bodu
v obrazci

souřadnice
Y [m]

souřadnice
X [m]

1

763 309,77

1 127 749,00

2

763 303,76

1 127 762,04

3

763 277,18

1 127 816,69

4

763 266,65

1 127 845,27

5

763 261,64

1 127 858,31

6

763 255,62

1 127 887,89

7

763 245,59

1 127 940,04

8

763 243,09

1 127 950,07

9

763 239,58

1 127 965,11

10

763 231,05

1 127 996,70

11

763 354,40

1 128 002,21

12

763 361,92

1 127 960,09

13

763 381,97

1 127 950,57

14

763 455,18

1 127 934,02

15

763 663,26

1 127 974,13

16

763 667,77

1 127 928,51

17

763 566,49

1 127 916,97

18

763 568,50

1 127 883,88

19

763 509,83

1 127 878,37

20

763 507,00

1 127 846,81

21

763 473,73

1 127 844,77

22

763 470,22

1 127 831,74

23

763 485,26

1 127 766,05
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Příloha č. 2 k nařízení Rady Jihočeského kraje č. 3/2016
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky
Jehnědno:
pořadí bodu
souřadnice
souřadnice
v obrazci
Y [m]
X [m]
1

763 507,40

1 127 851,24

2

763 509,83

1 127 878,37

3

763 568,50

1 127 883,88

4

763 566,49

1 127 916,97

5

763 637,47

1 127 925,06

6

763 611,62

1 127 909,95

7

763 601,09

1 127 884,88

8

763 574,01

1 127 858,31

Příloha č. 3 k nařízení Rady Jihočeského kraje č. 3/2016
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce č. 2, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky
Jehnědno:
pořadí bodu
souřadnice
souřadnice
v obrazci
Y [m]
X [m]
1

763 663,26

1 127 974,13

2

763 455,18

1 127 934,02

3

763 381,97

1 127 950,57

4

763 361,92

1 127 960,09

5

763 358,18

1 127 981,02

6

763 640,01

1 128 004,46

Příloha č. 4 k nařízení Rady Jihočeského kraje č. 3/2016
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce č. 3, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Přírodní památky
Jehnědno:
pořadí bodu
souřadnice
souřadnice
v obrazci
Y [m]
X [m]
1

763 354,40

1 128 002,21

2

763 231,05

1 127 996,70

3

763 222,03

1 128 027,78

4

763 320,80

1 128 023,27

5

763 351,89

1 128 016,75

4

Příloha č. 5 k nařízení Rady Jihočeského kraje č. 3/2016
Orientační grafické znázornění Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma:
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