NAŘÍZENÍ
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
č. 2/2016
ze dne 14. března 2016
o vyhlášení přírodní památky Návesník
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:
§1
Vymezení přírodní památky
(1) Vyhlašuje se přírodní památka Návesník (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálním území
Vortová. 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) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2
k tomuto nařízení Agentury.
§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) společenstva rašelinných, slatinných a vlhkých pcháčových luk, smilkových trávníků a
rybníka s pobřežními porosty ostřic a makrofytní vegetací stojatých vod, a
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace ostřice dvoudomé
(Carex dioica), ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa), suchopýrku alpského
(Trichophorum alpinum), všivce lesního (Pedicularis sylvatica), prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), vachty trojlisté
(Menyanthes trifoliata), zmije obecné (Vipera berus), skokana krátkonohého (Rana
lessonae), skokana ostronosého (Rana arvalis), čolka horského (Triturus alpestris),
čolka obecného (Triturus vulgaris), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara), bekasiny
otavní (Gallinago gallinago), rosničky zelené (Hyla arborea), bramborníčka hnědého
(Saxicola rubetra) a ťuhýka obecného (Lanius collurio), včetně jejich biotopů.

1)

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

§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat a nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2)
b) upravovat terén,
c) provozovat intenzivní pastvu,
d) zřizovat skládky jakýchkoliv materiálů, s výjimkou krátkodobého uložení posečené
travní hmoty,
e) používat chemické prostředky,
f) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, vnadit a přikrmovat zvěř mimo
přikrmovací zařízení,
g) provádět úpravy dna rybníka, břehů a odbahňovat vodní dílo a provádět zásahy do
litorálních porostů vodního díla, manipulovat s vodní hladinou a letnit nebo zimovat
rybník,
h) přikrmovat rybí obsádku,
i)

nasazovat rybí obsádku, nasazovat dravé a býložravé druhy ryb s výjimkou plůdku.
§4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Okresního národního výboru v Chrudimi č. 42 ze dne 21. 11. 1990 o
vyhlášení chráněného přírodního výtvoru Návesník.
§5
Účinnost
Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 28. března 2016.

RNDr. František Pelc
ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

2)

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a §
3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění.

Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 2/2016
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Návesník
Geometrický obrazec – hranice přírodní památky Návesník
Číslo bodu
785008002400003
785008002400004
785008002400005
785008002400006
785008002400007
785008002400008
785008002400009
785008002400010
785008002400011
785008002400012
785008002400021
785008002400022
785008002400023
785008002400015
785008002400024
785008002400049
785008002400057
785008002400041
785008002400040
785008002400056
785008002400039
785008002400055
785008002400038
785008002400037
785008002400036
785008002400035
785008002400034
785008002400054
785008002400033
785008002400025
785008002400026
785008002400027
785008002400028
785008002400029
785008002400030
785008002400031
785008002400032

souřadnice – Y [m]
640704.47
640767.88
640784.26
640840.07
640892.49
640939.55
640968.23
641024.30
641055.82
641116.71
641100.44
641056.82
641029.44
641038.72
640984.01
640981.96
640978.57
640977.77
640949.13
640941.75
640913.88
640910.73
640875.33
640864.71
640829.76
640806.33
640792.13
640663.77
640622.01
640605.81
640602.45
640603.54
640608.81
640634.98
640665.70
640677.14
640685.15

souřadnice – X [m]
1097988.40
1098005.91
1098012.81
1098030.72
1098047.05
1098062.49
1098076.01
1098099.80
1098111.49
1098123.91
1098134.87
1098148.87
1098157.88
1098180.88
1098187.48
1098267.87
1098264.39
1098303.81
1098277.70
1098276.83
1098273.54
1098280.88
1098363.46
1098331.83
1098289.52
1098232.83
1098220.16
1098162.78
1098163.78
1098126.15
1098046.50
1098004.37
1098004.01
1098001.65
1098001.29
1098011.12
1097984.56

pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 2/2016
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Návesník

