NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 20. 1. 2009
č. 1/2009
o zřízení přírodní rezervace U Miličovska
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení
§ 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1)

Zřizuje se přírodní rezervace U Miličovska (dále jen „přírodní rezervace“).

(2)

Předmětem zvláštní ochrany je dobře zachovalý komplex druhově bohatých
rašelinných a lučních společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů.
Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace

Přírodní rezervace se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Jankov
u Pelhřimova. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální 1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace, je uveden
v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je
uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci
a) vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vozidel potřebných pro zemědělské a lesní
hospodaření a hospodaření dle plánu péče o přírodní rezervaci, vozidel zdravotní a
veterinární služby a požární ochrany,
b) měnit druhy a způsoby využití pozemků,
c) zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře,
d) narušovat geologický podklad a hydrologické poměry; provádět geologické práce
spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty),
e) měnit a upravovat vodní režim,
f) tábořit a bivakovat,
g) rozdělávat oheň s výjimkou hospodaření dle plánu péče (pálení pokosené hmoty).

1)

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových
děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického
obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace U Miličovska.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace U Miličovska
a jejího ochranného pásma.

(2)

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a
účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
kraje.

V Jihlavě dne

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

................................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 1/2009
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou
stanoveny hranice přírodní rezervace „U Miličovska“

číslo bodu
740 0028 2501
740 0028 2499
740 0028 2493
740 0028 2484
740 0028 2466
740 0028 2454
740 0028 2453
740 0028 2452
740 0028 2450
740 0028 2460
740 0028 2458
740 0028 2457
740 0028 2461
740 0028 2463
740 0028 2490
740 0028 2497
740 0028 2502

souřadnice Y (m)
682682.75
682655.56
682678.56
682691.67
682668.83
682741.86
682896.70
682863.74
682931.07
682925.61
682897.52
682926.21
682903.36
682868.02
682811.85
682760.18
682728.17

souřadnice X (m)
1126075.73
1126140.95
1126225.54
1126270.22
1126344.68
1126383.12
1126330.15
1126271.10
1126234.40
1126222.29
1126166.94
1126151.54
1126123.09
1126095.25
1126128.20
1126065.64
1126062.82

pořadí bodu v obrazci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 1/2009
Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace U Miličovska a jejího
ochranného pásma

