
NAŘÍZENÍ 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

č. 6/2017 
ze dne 28. srpna 2017 

 
o vyhlášení přírodní památky Na Vážkách a jejího ochranného pásma 

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 a jejího ochranného pásma 

(1)  Vyhlašuje se přírodní památka Na Vážkách (dále jen „přírodní památka“). 
 

(2)  Přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území 
Krásno nad Teplou. 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 Karlovarského kraje, 
v katastrálním území Krásno nad Teplou. Hranice ochranného pásma 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. 2 k tomuto 
nařízení Agentury.  

 

(4)  Orientační grafické znázornění území přírodní památky a jejího ochranného pásma 
je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení Agentury. 

 

§ 2 

Předmět ochrany 

Předmětem ochrany přírodní památky je oligotrofní rybník s druhově bohatým 

společenstvem vážek, zejména s početnou populací vzácné vážky běloústé (Leucorrhinia 

albifrons). 

 

§ 3 

Bližší ochranné podmínky 

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: 

a) manipulovat s výškou vodní hladiny kromě stavů vyžadujících okamžitý zásah 

(povodňové stavy a mimořádné situace dle manipulačního řádu) 

b) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky (např. vápno), přikrmovat ryby 

                                                           
1)

  Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání. 



c) chovat ryby nebo vodní drůbež  

d) povolovat a provádět změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití 

e) provádět terénní úpravy 

f) zasahovat do litorálních porostů 

 

§ 4 

Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 11. září 2017. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. František Pelc 

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

  



Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 6/2017 

 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Na Vážkách 

 

Geometrický obrazec – hranice přírodní památky Na Vážkách 

Číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v 
obrazci 

5600030 860613,04 1021684,15 1 

5600029 860632,40 1021702,87 2 

5600028 860658,09 1021713,61 3 

5600027 860686,05 1021697,82 4 

5600026 860709,30 1021675,40 5 

5600025 860725,22 1021642,27 6 

5600024 860764,60 1021623,21 7 

5600023 860795,42 1021626,84 8 

5600022 860817,40 1021608,88 9 

5600021 860905,91 1021592,40 10 

5600003 860893,17 1021585,83 11 

190377 860897,67 1021577,24 12 

190379 860822,08 1021553,34 13 

190381 860802,96 1021550,95 14 

190383 860765,71 1021548,00 15 

190385 860714,20 1021542,78 16 

190387 860676,76 1021535,98 17 

190392 860647,92 1021526,24 18 

5600035 860638,54 1021525,60 19 

5600034 860627,59 1021554,95 20 

5600033 860630,59 1021597,40 21 

5600032 860615,28 1021635,67 22 

5600031 860621,20 1021668,14 23 
 

  



Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 6/2017 

 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Na 

Vážkách 

 

Geometrický obrazec – hranice ochranného pásma přírodní památky Na Vážkách 

Číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v 
obrazci 

5600036 860604,96 1021699,15 1 

5600038 860609,64 1021771,66 2 

5600037 860640,71 1021784,18 3 

5600027 860686,05 1021697,82 4 

5600028 860658,09 1021713,61 5 

5600029 860632,40 1021702,87 6 

5600030 860613,04 1021684,15 7 

 

  



Příloha č. 3 k nařízení Agentury č. 6/2017 

 

Orientační grafické znázornění území přírodní památky Na Vážkách a jejího ochranného pásma  

 

 


