NAŘÍZENÍ
AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
č. 3/2015 ze dne 1. 7. 2015
o vyhlášení Přírodní rezervace Ptačí stěna
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR stanoví podle § 78 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:
§1
Vymezení přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Ptačí stěna (dále jen „přírodní rezervace“).
(2) Přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích
Dobročkov a Janské údolí. 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 správy.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2
k tomuto nařízení správy.
§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany jsou společenstva podhorských lesních ekosystémů květnatých
kostřavových a kyčelnicových bučin, rostoucích v mozaice s acidofilními bučinami a
suťovými lesy, a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

provádět změnu druhu pozemku nebo způsobu jeho využití,
provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
upravovat povrch pozemních komunikací,
skladovat dřevo nebo jiné materiály, a to i přechodně,
provádět pěstební a těžební zásahy v lesních porostech,
sbírat reprodukční materiál lesních dřevin,
zřizovat myslivecká zařízení a přikrmovat či vnadit zvěř.

1)

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

§4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška Správy chráněné krajinné oblasti Blanský les ze dne 1. 11. 1996 o
zřízení přírodní rezervace Ptačí stěna.

§5
Účinnost
Toto nařízení správy nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2015.

RNDr. Jan Flašar
vedoucí Správy CHKO Blanský les
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