
 

 

 

 

 

NAŘÍZENÍ  

AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY 

Č. 6/2015 

ze dne 1. 7. 2015, 

o vyhlášení Přírodní památky Pod Cigánem  

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 „Pod Cigánem“ (dále jen „přírodní památka“). 

(2) Přírodní památka se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území Nedašov. 
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.  

II. 
Předmět ochrany 

Předmětem ochrany přírodní památky je pastvina asociace Anthoxantho-Agrostietum, pěnovcový 
mokřad svazu Caricion davallianae a na ně vázané ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů, 
zejména prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana) včetně jeho biotopu. 

 
III. 

Cíle ochrany 

Cílem ochrany je zachování pastevního společenstva a pěnovcového mokřadu, jejich biodiverzity 
včetně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

 
 

IV. 
Bližší ochranné podmínky 

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

 povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2, 

 měnit vodní režim, 

 budovat myslivecká zařízení a přikrmovat 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, v platném znění. 
2
 Ust. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 



 

 

 

 

 
V. 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se část vyhlášky Okresního národního výboru Gottwaldov ze dne 16.9.1982 o vyhlášení 
chráněného maloplošného území Pod Cigánem. 

 
 

VI. 
Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2015. 

 
 

 
 

 

Ing. Jiřina Gaťáková, v.r. 

                                                                                                                       REDITELKA SPRÁVY CHKO  



 

 

 

 

 
Příloha č. 1: Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) 
jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Přírodní 
památky Pod Cigánem 
 
 

Pořadí 
bodu v 
obrazci 

Y X 

1 -491753.450000 -1182382.060000 
2 -491754.700000 -1182366.600000 
3 -491748.480000 -1182346.610000 
4 -491748.670000 -1182330.760000 
5 -491747.900000 -1182330.790000 
6 -491698.600000 -1182344.900000 
7 -491652.750000 -1182348.540000 
8 -491647.880000 -1182303.960000 
9 -491636.470000 -1182297.900000 

10 -491633.620000 -1182297.840000 
11 -491593.610000 -1182296.940000 

12 -491592.380000 -1182308.690000 
13 -491560.810000 -1182335.840000 
14 -491545.900000 -1182402.560000 

15 -491537.830000 -1182438.700000 
16 -491567.330000 -1182462.130000 
17 -491586.850000 -1182470.590000 

18 -491651.650000 -1182466.530000 
19 -491662.320000 -1182461.250000 
20 -491683.190000 -1182450.930000 
21 -491741.660000 -1182456.170000 

22 -491742.910000 -1182440.050000 
23 -491747.580000 -1182422.690000 
24 -491740.540000 -1182409.380000 
25 -491756.580000 -1182401.420000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Příloha č. 2: Orientační mapa území PP Pod Cigánem 

 


