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Nařízení Jihočeského kraje č. 1/2004

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 1/2004
ze dne 6. dubna 2004
o přírodním parku Česká Kanada
Rada Jihočeského kraje vydává dne 6. dubna 2004 podle § 12 odst. 3 a §77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst.1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku
(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Česká Kanada o rozloze 283 km2 a stanovují
se omezení ve využití jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Jindřichův
Hradec a Dačice. Leží v obvodu územní působnosti obcí Český Rudolec, Číměř, Člunek,
Heřmaneč, Horní Pěna, Hospříz, Kačlehy, Kunžak, Nová Bystřice, Slavonice, Staré město
pod Landštejnem a Studená.
(3) Přírodní park zahrnuje tato katastrální území nebo jejich části: Albeř, Artoleč, Bílá u
Sedla, Blato u Hůrek, Český Rudolec, Číměř, Člunek, Dětřiš, Dobrá Voda u Číměře,
Dobrotín, Dolní Bolíkov – Nová Ves, Dolní Radíkov, Heřmaneč, Horní Pěna, Horní
Radíkov, Hrutkov, Hůrky, Kačlehy, Kadolec u Slavonic, Kaproun, Klášter, Klenová u
Hůrek, Konrač, Košlák, Košťálkov, Kunějov, Kuní pod Landštejnem, Kunžak, Leštnice,
Lhota u Sedla, Lipnice u Markvarce, Lomy u Kunžaku, Markvarec, Maříž, Matějovec,
Mosty, Návary, Nová Bystřice, Olšany u Dačic, Pernárec, Podlesí pod Landštejnem,
Pomezí pod Landštejnem, Potočná u Číměře, Rajchéřov, Romava, Sedlo u Číměře,
Senotín, Skalka u Nové Bystřice, Slavonice, Stálkov, Staré Hutě u Veclova, Staré město
pod Landštejnem, Stoječín, Valtínov, Veclov, Vitíněves a Vlastkovec.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: Od hraničního přechodu Nová Bystřice –
Grametten po silnici II. třídy č. 128 na sever k obci Nová Bystřice, tu obchází z východu
po hranici zastavěného území obce a vrací se zpět na silnici č. 128, po které pokračuje na
křižovatku se silnicí III. třídy č. 1491, odtud vede na západ po silnici III. třídy č. 1491 k
obci Lhota kterou obchází ze severu po hranici zastavěného území a vrací se zpět na
silnici 1491, pokračuje k obci Sedlo kterou obchází po východní hranici zastavěného
území a pokračuje po silnici III. třídy č. 1492 vedoucí severovýchodně k obci Bílá, kterou
obchází po východní hranici zastavěného území obce a pokračuje po silnici 1492 na
křižovatku se silnicí II. třídy č. 128 po které vede na sever k obci Horní Pěna kterou
obchází z jihovýchodu po hranici zastavěného území obce a napojuje se na silnici III. třídy
č. 12849 po které vede k obci Kačlehy, tu obchází z jihu po hranici zastavěného území
obce a pokračuje po polní cestě k jihu na hráz rybníka Kačležský, přechází přes hráz a
napojuje se na silnici III. třídy č. 12853 po které vede k obci Kunějov a dále na sever po
silnici III. třídy č. 12855 k obci Člunek kterou obchází z jihovýchodu po hranici
zastavěného území obce a napojuje se na silnici II. třídy č. 164 po které vede k obci
Lomy, kterou obchází po jižní a východní hranici zastavěného území obce a dále
pokračuje po silnici 164 k obci Kunžak, kterou obchází z jihu po hranici zastavěného
území obce a napojuje se na silnici II. třídy č. 151, po které vede jihovýchodně k obci
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Mosty, kterou obchází z jihu a východu po hranici zastavěného území obce a pokračuje na
sever po místní komunikaci k obci Suchdol. Z obce Suchdol vede hranice po silnici III.
třídy č. 02316 na severozápad k obci Jalovčí kde se stáčí zpět na východ po místní
komunikaci k obci Olšany, kterou obchází z jihu po hranici zastavěného území a
pokračuje po silnici III. třídy č. 40916 k obci Heřmaneč kde se napojuje na silnici II. třídy
č. 409, po které pokračuje na jihovýchod k obci Lipnice, kterou obchází ze západu po
hranici zastavěného území a pokračuje dále na jih po silnici č. 409 k obci Markvarec,
kterou obchází ze severu po hranici zastavěného území obce a pokračuje na západ a jih po
silnici č. 409 k obci Český Rudolec, kterou obchází po západní hranici zastavěného území
obce a pokračuje dále na jih po silnici č. 409 k obci Nová Ves, kde na konci obce u
autobusové zastávky hranice přírodního parku zatáčí směrem na západ na lesní cestu číslo
523 (místně „ Za Habrem“). Po této cestě jde až na křižovatku s další lesní cestou číslo
5061, po které pokračuje západním směrem k silnici III. třídy č. 40920 kde se stáčí zpět na
jihovýchod a pokračuje po této silnici k obci Vlastkovec, kterou obchází po jihozápadní
hranici zastavěného území obce a pokračuje po silnici III. třídy č. 40920 zpět na
křižovatku se silnicí II. třídy č. 409, po které jde hranice k jihu ke kapličce s místním
názvem Dobrá Voda nedaleko Slavonic, kde hranice přírodního parku znovu opouští
silnici a pokračuje po polní cestě jihozápadně ke kostelu Svatý Duch a dále k silnici III.
třídy č. 40632, po které pokračuje severozápadním směrem k samotě Bejčkův mlýn, kde
tuto silnici opouští a stáčí se po místní komunikaci k jihu na silnici II. třídy č. 152. Po
silnici č. 152 vede hranice přírodního parku zpět na jihovýchod ke křižovatce se silnicí III.
třídy č. 15211, po které pokračuje hranice na jihozápad k obci Maříž kterou obchází po
západní hranici zastavěného území obce a napojuje se na místní komunikaci vedoucí na
jihozápad ke státní hranici k hraničnímu patníku VII/4. Z jihu tvoří hranici přírodního
parku státní hranice.
(5) Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Česká Kanada je zakreslena do
základní mapy v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku
(1) Posláním přírodního parku Česká Kanada je zachování přírodní, kulturní a historické
charakteristiky daného území a jeho ochrana před činností snižující jeho přírodní a
estetickou hodnotu, při současném vytváření podmínek pro únosné využití daného území
zejména pro turistiku, rekreaci i únosnou urbanizaci v rozsahu nezbytném pro stabilizaci a
rozvoj života v obcích.
Článek 3
Ochrana přírodního parku
(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci
s ostatními příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku
ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Česká Kanada se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 1)
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch,
které nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména
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pak stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či
zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné
stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého charakteru, umisťovat a
zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře,
telekomunikační zařízení apod.
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné
územně plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav,
zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může
dojít ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní
úpravy, kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení
(1) Toto nařízení ruší Vyhlášku Okresního úřadu v Jindřichově Hradci o zřízení přírodního
parku „Česká Kanada“ ze dne 1. 7. 1994.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního
parku Česká Kanada trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako správní delikt podle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 270/2004/RK ze dne 6. 4.
2004 a nabývá účinnosti dne 1. června 2004.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 2/2004
ze dne 6. dubna 2004

o přírodním parku Vyšebrodsko

Rada Jihočeského kraje vydává dne 6. dubna 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst.1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku
(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Vyšebrodsko o rozloze 84,1 km2 a stanovují
se omezení ve využití jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Český
Krumlov a Kaplice. Leží v obvodu územní působnosti obcí Horní Dvořiště, Vyšší Brod,
Loučovice a Přední Výtoň.
(3) Přírodní park zahrnuje katastrální území Dolní Drkolná, Svatomírov, Studánky u Vyššího
Brodu, Mnichovice u Loučovic a Kapličky a části katastrálních území Horní Dvořiště,
Herbertov, Vyšší Brod a Přední Výtoň.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: od hraničního kamene III/4 u mostu místní
komunikace (vedoucí z obce Horní Dvořiště do zaniklé osady Svatomírov) vede přes
Větší Vltavici, dále po pravém břehu toku Větší Vltavice k mostu na silnici č. 16011
(Studánky – Horní Dvořiště), po ní do obce Horní Dvořiště, kterou obchází po
severozápadní hranici zastavěného území obce na silnici II. třídy č. 160, po ní severně
přes Černý les na křižovatku silnic II. třídy č. 160 a č. 163 s místním názvem „U tří
veverek“. Z křižovatky pokračuje hranice po silnici č. 163 do obce Vyšší Brod, tuto
obchází po jižní a jihozápadní hranici zastavěného území obce a vrací se zpět na silnici č.
163, po níž vede do obce Loučovice, kterou obchází po jižní hranici zastavěného území
obce a pokračuje po silnici č. 163 na hráz vodního díla Lipno. Dále pokračuje po silnici
III. třídy č. 16316 do obce Přední Výtoň, kterou obchází po jihovýchodní hranici
zastavěného území a napojuje se na silnici III. třídy č. 16317, po níž vede jižním směrem
k hraničnímu přechodu Guglwald. Přírodní park uzavírá z jihu státní hranice
s Rakouskem.
(5) Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Vyšebrodsko je zakreslena do
základní mapy v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou tohoto nařízení.
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Článek 2
Poslání přírodního parku
(1) Posláním přírodního parku Vyšebrodsko je ochrana krajinného rázu rozsáhlého území
s významnou přírodní a estetickou hodnotou, s lesními celky se zbytky přirozených
smíšených lesů, se suťovými a rozsáhlými skalními útvary, s nejvyšším vrcholem
Hvězdná (1012 m n. m.) a řadou dalších vrcholů dosahujících přes 800 a 900 m n. m.,
četnými rašeliništěmi a vlhkými loukami, soustavou přirozených vodních toků tvořenou
Menší a Větší Vltavicí. Posláním přírodního parku je zachovat zbytky historické krajinné
architektury a zabezpečit obnovu některých sídel odpovídající krajinnému rázu.
Článek 3
Ochrana přírodního parku
(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci
s ostatními příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku
ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Vyšebrodsko se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 1)
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které
nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak
stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat
nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby,
parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat
doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení
apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné
územně plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav,
zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít
ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy,
kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení
(1) Toto nařízení v plném rozsahu ruší nařízení Okresního úřadu Český Krumlov ze dne 3. 4.
1995, o zřízení přírodních parků Soběnovská vrchovina a Vyšebrodsko podle zákona číslo
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního
parku Vyšebrodsko trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují
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(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako správní delikt podle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 270/2004/RK ze dne 6. 4.
2004 a nabývá účinnosti dne 1. června 2004.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 3/2004
ze dne 6. dubna

o přírodním parku Soběnovská vrchovina

Rada Jihočeského kraje vydává dne 6. dubna 2004 podle §12 odst. 3 a §77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst.1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku
(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Soběnovská vrchovina o rozloze 40,7 km2 a
stanovují se omezení ve využití jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kaplice a
Trhové Sviny. Leží v obvodu územní působnosti obcí Benešov nad Černou, Kaplice,
Besednice, Soběnov, Trhové Sviny, Slavče a Kamenná.
(3) Přírodní park zahrnuje katastrální území Děkanské Skaliny a části katastrálních území
Benešov nad Černou, Dluhoště, Ličov, Hradiště u Kaplice, Blansko u Kaplice, Soběnov,
Besednice, Klení, Kondrač, Čížkrajice, Slavče u Trhových Svinů a Dobrkovská Lhotka.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: z hranice zastavěného území obce Blansko
vede po silnici II. třídy č. 154 k obci Hradiště, kterou obchází po severní hranici
zastavěného území obce, potom pokračuje znovu po silnici č. 154 k obci Ličov, kterou
obchází po severní hranici zastavěného území obce a vrací se zpět na silnici č. 154, dále
pokračuje na křižovatku se silnicí III. třídy č. 1544, po této jde severovýchodně přes obec
Dluhoště do osady Kamenice (Předlesí), odkud pokračuje hranice východně po účelové
komunikaci až na silnici III. třídy č. 1545. Po silnici č. 1545 vede hranice na sever k obci
Klení, kterou obchází po západní hranici zastavěného území obce a vrací se zpět na silnici
č.1545, po které pokračuje dále na sever k obci Chvalkov, kde se napojuje se na silnici III.
třídy č. 1546, po níž vede západně k obci Slavče, obchází z jihovýchodu zastavěné území
obce a pokračuje po silnici III. třídy č. 14621 přes osadu Záluží k obci Lhotka, kterou
obchází z jihovýchodu a jihozápadu po hranici zastavěného území obce a napojuje se na
Keblanský potok, po potoce vede hranice po toku až k místu zvanému Sýkorův hamr, dále
pokračuje po účelové komunikaci severozápadním směrem na silnici II. třídy č. 157, po
silnici č. 157 jihozápadním směrem k obci Besednice, kterou obchází po jihovýchodní a
jižní hranici zastavěného území obce a napojuje se na silnici III. třídy č. 14625, po níž
pokračuje směrem na jih k obci Soběnov, tu obchází po východní a jižní hranici
zastavěného území obce a napojuje se na místní komunikaci vedoucí jihozápadním
směrem. Po této komunikaci pokračuje k místu zvanému Na Papírně, kde přechází říčku
Černou a vrací se na jih k obci Blansko. Tu obchází po severovýchodní hranici
zastavěného území obce a napojuje se zpět na výchozí bod na silnici č. 154.
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(5) Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Soběnovská vrchovina je
zakreslena do základní mapy v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku
(1) Posláním přírodního parku Soběnovská vrchovina je zachovat krajinný ráz s významnými
přírodními a estetickými hodnotami – rozsáhlými porosty lesů se zbytky přirozených
porostů, se suťovými a skalními útvary, kaňonovitým údolím říčky Černá a zbytky
květnatých luk. Dále pak nenarušit historické hodnoty osídlení a krajinnou architektu.
Článek 3
Ochrana přírodního parku
(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci
s ostatními příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku
ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Soběnovská vrchovina se stanovují tato omezení využití území
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody1)
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch, které
nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak
stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat
nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby,
parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat
doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení
apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné
územně plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav,
zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít
ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy,
kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení
(1)

Toto nařízení ruší nařízení Okresního úřadu Český Krumlov ze dne 3.4.1995, o zřízení
přírodních parků Soběnovská vrchovina a Vyšebrodsko, podle zákona číslo 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního
parku Soběnovská vrchovina trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.

1

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako správní delikt podle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 270/2004/RK ze dne 6. 4.
2004 a nabývá účinnosti dne 1. června 2004.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 4/2004
ze dne 6. dubna 2004
o přírodním parku Homolka - Vojířov

Rada Jihočeského kraje vydává dne 6. dubna 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku
(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Homolka - Vojířov o rozloze 42, 65 km2 a
stanovují se omezení ve využití jeho území.
(1) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Jindřichův
Hradec a Třeboň. Leží v obvodu územní působnosti obcí Nová Bystřice, Číměř, Lásenice,
Stráž nad Nežárkou, Příbraz a Staňkov.
(2) Přírodní park zahrnuje tato katastrální území nebo jejich části: Mnich u Nové Bystřice,
Nová Bystřice, Nový Vojířov, Lhota u Sedla, Sedlo u Číměře, Nová Ves u Sedla,
Lásenice, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Příbraz a Staňkov.
(3) Hranice přírodního parku je vymezena takto: Ze státní hranice mezi Českou republikou
a Rakouskou republikou od Staňkovského potoka, západně po hranici CHKO Třeboňsko
přes osadu Hutě u Příbraze, k obci Libořezy, kterou obchází po severovýchodní hranici
zastavěného území obce, napojuje se na silnici II.třídy č. 153 vedoucí na sever, po ní jde
k obci Příbraz, kterou obchází z východu po hranici zastavěného území obce a vrací se
zpět na silnici č. 153, poté pokračuje k obci Lásenice, tu obchází z jihovýchodu po hranici
zastavěného území obce a pokračuje východně po silnici II. třídy č. 149 na křižovatku se
silnicí III. třídy 1491, po které pokračuje jihovýchodním směrem k obci Sedlo, ji obchází
po západní hranici zastavěného území obce a pokračuje po silnici č. 1491, na křižovatku
se silnicí III. třídy č. 12858, po které se stáčí k jihu k obci Nový Vojířov, tuto obchází
z jihozápadu po hranici zastavěného území obce, a pokračuje k obci Smrčná, kterou
obchází z jihu po hranici zastavěného území. Napojuje se na účelovou komunikaci
vedoucí z obce Smrčná směrem ke státní hranici. Odtud vede hranice přírodního parku
zpět po státní hranici k výchozímu bodu hranice CHKO Třeboňsko.
(4) Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Homolka - Vojířov je
zakreslena do základní mapy v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou tohoto nařízení.
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Článek 2
Poslání přírodního parku
(1) Posláním přírodního parku Homolka - Vojířov je zachování přírodní, kulturní a historické
charakteristiky daného území a jeho ochrana před činností snižující jeho přírodní a
estetickou hodnotu, při současném vytváření podmínek pro únosné využití daného území
zejména pro turistiku, rekreaci i únosnou urbanizaci v rozsahu nezbytném pro stabilizaci a
rozvoj života v obcích.
Článek 3
Ochrana přírodního parku
(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci
s ostatními příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku
ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Homolka - Vojířov se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 1)
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které
nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak
stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat
nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby,
parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat
doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení
apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné
územně plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav,
zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít
ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy,
kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení
(1) Toto nařízení ruší Vyhlášku Okresního úřadu v Jindřichově Hradci o zřízení přírodního
parku „Homolka - Vojířov“ ze dne 1. 7. 1994.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního
parku Homolka - Vojířov trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako správní delikt podle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
1

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 270/2004/RK ze dne 6. 4.
2004 a nabývá účinnosti dne 1. června 2004.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 5/2004
ze dne 6. dubna 2004

o přírodním parku Poluška

Rada Jihočeského kraje vydává dne 6. dubna 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst.1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku
Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Poluška 21, 53 km2 a stanovují se omezení ve
využití jeho území.
(1) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Leží
v obvodu územní působnosti obcí Kaplice, Omlenice, Přídolí, Rožmitál na Šumavě a
Věžovatá Pláně.
(2) Přírodní park zahrnuje části katastrálních území: Přídolí, Malčice – Osek, Zahrádka,
Zahrádka u Omlenic, Omlenice, Střítež u Kaplice a Věžovatá Pláně.
(3) Hranice přírodního parku je vymezena takto: ze severní hranice zastavěného území obce
Omlenička vede po místní komunikaci směřující na sever přes zaniklou osadu Boly do
osady Rejty, dále pokračuje západním a severozápadním směrem po silnici III. třídy č.
1575 přes osadu Střítež, kterou obchází z jihozápadu po hranici zastavěného území obce
ke křižovatce této komunikace se silnicí III. třídy č. 15714, kde se hranice stáčí na
jihozápad a vede po této silnici k osadě Dolní Pláně. Tu obchází z jihu po hranici
zastavěného území obce zpět na silnici č. 15714 a pokračuje po ní k obci Věžovatá Pláně,
kterou obchází z jihu po hranici zastavěného území obce, dále pokračuje po polní cestě na
jih cca 250 m, zde se stáčí na západ a po polní cestě (po zelené turistické značce přibližně v trase vzdušného vedení elektrického proudu nízkého napětí) pokračuje do
osady Sedlice. Odtud vede dále na západ po zpevněné místní komunikaci k obci Přídolí,
na jejímž okraji (jihovýchodně u hájovny s tradičním názvem „U Pavlíka“) se napojuje na
silnici III. třídy č. 1572, po které se vrací jihovýchodním směrem k osadě Zahořánky, tu
obchází z východu po hranici zastavěného území a dále pokračuje po této komunikaci přes
Silniční Domky a Vracov zpět k osadě Omlenička, kterou obchází ze západu a
severozápadu po hranici zastavěného území obce a napojuje se zpět na místní komunikaci
vedoucí na sever.
(4) Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Poluška je zakreslena do
základní mapy v měřítku 1:50 000, která je přílohou tohoto nařízení.
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Článek 2
Poslání přírodního parku
(1) Posláním přírodního parku Poluška je ochrana krajinného rázu území s přírodní
a estetickou hodnotou, s harmonicky utvářenou krajinou s takřka nedotčeným lesním
ekosystémem (s výjimkou lesního hospodaření) vrchoviny Poluška s nejvyššími
vrcholy Hůra (799 m n. m.), Poluška (919 m n. m.) a Kraví hora (909 m n. m.), dále s
lučními ekosystémy, mezemi a remízky, s porosty dřevin a dochovanou tradiční
architekturou obytných a hospodářských stavení, vísek a samot šumavského předhůří
před rušivými vlivy.
Článek 3
Ochrana přírodního parku
(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci
s ostatními příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na
úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Poluška se stanovují tato omezení:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu orgánu ochrany přírody 1)
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou
těch, které nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány,
zejména pak stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály,
zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a
urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory
trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s
intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a
platné územně plánovací dokumentace či schválených komplexních
pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků,
plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může
dojít ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní
úpravy, kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení
(1) Toto nařízení ruší nařízení Okresního úřadu Český Krumlov č. 2/1999 ze dne 23. 8. 1999,
o zřízení přírodního parku Poluška.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního
parku Poluška trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.

1

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn.
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(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako správní delikt podle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 270/2004/RK ze dne 6. 4.
2004 a nabývá účinnosti dne 1. června 2004.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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