NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 7. prosince 2010
č. 6/2010
o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky
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 Čermákovy louky (dále jen „přírodní rezervace“).

(2)

Předmětem zvláštní ochrany jsou společenstva pramenišť, rašelinišť a luk s hojným
výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace

Přírodní rezervace se nachází na území kraje Vysočina v katastrální území Sázava pod
Křemešníkem. Hranice přírodní rezervace jsou stanoveny 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) jezdit vozidly s výjimkou vozidel potřebných pro zemědělské a lesní hospodaření a
hospodaření dle plánu péče o přírodní rezervaci, vozidel složek integrovaného
záchranného systému a veterinární služby,
b) měnit druhy pozemků nebo způsoby jejich využití 2) ,
c) zřizovat myslivecká zařízení, přikrmovat zvěř,
d) narušovat geologický podklad a hydrologické poměry, provádět geologické práce
spojené se zásahem do území, těžit nerosty a humolity (zejména rašelinu),
e) měnit a upravovat vodní režim,
f) tábořit a rozdělávat oheň s výjimkou opatření dle plánu péče (pálení biomasy),
g) konat ostatní činnosti a zásahy, které by mohly škodlivě působit na předmět ochrany.

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.
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

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 Čermákovy louky,
b) příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Čermákovy
louky 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 7. prosince 2010

..............................................
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. 6/2010
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní rezervace Čermákovy louky
číslo bodu

souřadnice Y (m)

souřadnice X (m)

1800 0154 2244
1800 0154 2333
1800 0204 0012
1800 0204 0011
1800 0154 2361
1800 0154 2377
1800 0154 2371
1800 0154 2370
1800 0154 2369
1800 0154 2368
1800 0154 2373
1800 0154 2374
1800 0154 2379
1800 0154 2343
1800 0154 2342
1800 0154 2339
1800 0154 2324
1800 0204 0018
1800 0204 0004
1800 0204 0005
1800 0204 0006
1800 0204 0007
1800 0154 2246
1800 0154 2245

688022.06
688018.80
687993.40
687983.25
687987.94
688003.85
688016.19
688039.86
688073.88
688140.28
688160.92
688168.74
688272.28
688268.01
688273.99
688248.90
688225.91
688212.71
688182.46
688155.35
688111.71
688093.10
688081.21
688053.75

1128886.36
1128929.32
1128975.25
1129043.80
1129045.37
1129049.36
1129107.03
1129111.46
1129097.79
1129092.21
1129088.47
1129090.78
1129087.76
1128975.87
1128977.21
1128896.57
1128837.92
1128813.80
1128815.25
1128804.38
1128784.80
1128790.80
1128836.19
1128864.38
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pořadí bodu
v obrazci
1
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5
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20
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22
23
24

Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 6/2010
Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Čermákovy louky a jejího ochranného
pásma
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