NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 23. února 2016
č. 5/2016
o zřízení přírodní rezervace Zaječí skok
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon
o ochraně přírody), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní rezervace
(1)

Zřizuje se přírodní rezervace Zaječí skok (dále jen „přírodní rezervace“).

(2)

Přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Horní
Kosov. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3)

Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2
k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou:
a) komplex prudkých svahů nad řekou Jihlavou s výchozy skal, na ně navazujícími
suťovými lesy a významné druhy rostlin a živočichů na tato stanoviště vázané,
b) populace dvouhrotce zeleného (Dicranum viride) a kapradinky skalní (Woodsia
ilvensis),
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2
vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0615001 Zaječí skok a které se nacházejí
na území přírodní rezervace.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:
a) zřizovat nová myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska),
b) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
c) upravovat povrch cest s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného
geologického původu,
d) narušovat geologický podklad, provádět geologické práce spojené se zásahem do
území (průzkumy, vrty).

1

2

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice
přírodní rezervace Zaječí skok.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Zaječí skok.

(2)

Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení
ve Věstníku právních předpisů Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 23. února 2016

..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

..............................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 5/2016
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých
vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace
Zaječí skok
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

643084018870001

673015,09

1127631,95

643084003360069

673007,76

1127634,74

643084003360066

672998,64

1127638,69

643084004280145

672991,99

1127641,92

643084003360067

672970,90

1127652,17

643084003360064

672951,02

1127670,69

643084004280146

672943,48

1127679,07

643084003360065

672930,34

1127693,69

643084003360063

672922,24

1127701,88

643084003360062

672904,06

1127727,80

643084003360061

672896,94

1127747,99

643084004280147

672895,02

1127775,09

643084004080109

672894,35

1127775,11

643084004080216

672880,56

1127775,61

643084004080217

672860,28

1127782,48

643084004080218

672800,15

1127784,39

643084004080946

672780,62

1127764,30

643084004080943

672773,46

1127766,96

643084004080940

672757,41

1127716,28

643084004080941

672775,25

1127709,73

643084004080212

672827,87

1127687,67

643084004080213

672846,20

1127677,47

643084004080214

672879,48

1127643,75

643084003360048

672886,98

1127632,55

643084004080215

672896,37

1127622,24

643084004080204

672897,85

1127619,60

643084018870007

672906,94

1127606,47

643084018870006

672957,89

1127587,23

643084018870005

672991,36

1127584,06

643084018870004

673004,62

1127591,19

643084018870003

673009,22

1127594,99

643084018870002

673015,58

1127606,66

643084018870001

673015,09

1127631,95
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pořadí bodu v obrazci
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Příloha č. 2 k nařízení Kraje Vysočina č. 5/2016
Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Zaječí skok
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