NAŘÍZENÍ
AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
č. 10/2015
ze dne 10. září 2015
o vyhlášení Přírodní památky Dobročkovské hadce
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 78 odst. 1 a 6
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) stanoví:
§1
Vymezení přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Dobročkovské hadce (dále jen přírodní památka).
(2) Přírodní památka se nachází na území Jihočeského kraje v katastrálním území Dobročkov.
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.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.
§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) niva Křemžského potoka (v tomto úseku zvaném Dobročkovský potok) s přirozeně meandrujícím
korytem,
b) společenstva potočních střemchových olšin a druhově bohatých vlhkých pcháčových luk
a tužebníkových lad v nivě potoka, dále společenstva druhově bohatých mezofilních ovsíkových
luk s přechody k širokolistým suchým trávníkům a střídavě vlhké bezkolencové louky na svazích
potoční terasy,
c) zvláště chráněné druhy vranka obecná (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri), včetně
jejich biotopů.
§3
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,
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Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání.
Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3
a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

provádět a umisťovat nové stavby nebo povolovat změny dokončených staveb nebo změny staveb
před jejich dokončením3,
provádět terénní úpravy,
zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, a to i přechodné,
měnit vodní režim pozemků,
hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,
vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
zřizovat myslivecká zařízení nebo slaniska a přikrmovat zvěř,
vjíždět vozidly do území přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel Policie ČR a obecní
policie, ozbrojených sil ČR při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby
při výkonu státní správy, záchranných služeb a veterinární služby, vozidel potřebných pro zajištění
hospodaření na pozemcích a zajištění péče o ně,
rozdělávat a udržovat ohně,
pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce,
vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší.
§4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se část vyhlášky č. 1/92 Okresního úřadu v Prachaticích ze dne 3. března 1992 o chráněných
územích přírody v okrese Prachatice: v čl. 1 písm. a) se ruší slova „Dobročkovské hadce“ a v části
označené ad a) se ruší část označená Dobročkovské hadce.
§5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.

Ing. Jiří Bureš, v. r.
ŘEDITEL
REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ
JIŽNÍ ĆECHY
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§ 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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