NAŘÍZENÍ
AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Č. 1/2015
ze dne 15. 6. 2015,
o vyhlášení Přírodní památky Za lesem
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen Agentura) stanoví podle § 78 odst. 6
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):

I.
Vymezení přírodní památky
(1) Zřizuje se Přírodní památka „Za lesem“ (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území Horní Němčí.
Hranice přírodní památky 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 Agentury.
(3) Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území
Horní Němčí. Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení Agentury.
(4) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto
nařízení Agentury.
II.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky je travní porost s výskytem šafránu bělokvětého (Crocus
albiflorus) a mokřad s několika druhy obojživelníků.
III.
Cíle ochrany
Udržení bezlesí a biodiverzity travního porostu a mokřadu.

1

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

IV.
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2,
b) měnit vodní režim,
c) budovat myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř

V.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se část usnesení Okresního národního výboru Gottwaldov ze dne 16.9.1982 o vyhlášení
chráněného přírodního výtvoru Za lesem. Zrušuje se část vyhlášky Okresního úřadu v Uherském
Hradišti ze dne 1.8.1991 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru Za lesem: v § 1 písm. a) se
ruší text “ZA LESEM” a dále v § 1 písm. b) se ruší text: “2 – CHPV Za lesem se rozkládá v k. ú.
Horní Němčí na parcele č. 5204 č. s celkovou výměrou 1,2200 ha”.

VI.
Účinnost
Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 30. 6. 2015.

Ing. Jiřina Gaťáková, v.r.
REDITELKA RP AOPK ČR, SPRÁVY CHKO BÍLÉ KARPATY
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Ust. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Příloha č. 1: Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK)
jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Přírodní
památky Za lesem a jejího ochranného pásma
Lomové body PP Zalesem - ZCHÚ
Pořadí
bodu v
obrazci
1

Y

X

-525354,01

-1200438,79

2

-525348,18

-1200458,73

3

-525333,88

-1200507,67

4

-525338,06

-1200510,81

5

-525366,85

-1200522,30

6

-525422,92

-1200548,32

7

-525438,64

-1200488,55

8

-525440,46

-1200481,63

9

-525456,57

-1200420,37

10

-525437,45

-1200412,84

11

-525430,65

-1200416,51

12

-525422,87

-1200423,34

13

-525414,70

-1200422,96

14

-525399,12

-1200417,86

15

-525365,74

-1200419,19

Lomové body PP Zalesem - ochranné pásmo
Pořadí
bodu v
obrazci
1

Y

X

-525334,08

-1200464,66

2

-525326,64

-1200500,69

3

-525331,18

-1200505,65

4

-525333,88

-1200507,67

5

-525348,18

-1200458,73

6

-525354,01

-1200438,79

7

-525365,74

-1200419,19

8

-525367,00

-1200397,33

9

-525371,38

-1200371,33

10

-525369,98

-1200362,01

11

-525356,37

-1200355,76

12

-525354,49

-1200366,14

13

-525341,72

-1200429,02

Příloha č. 2: Orientační mapa území PP Za lesem

