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NAŘÍZENÍ 

 

Nařízení 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
č. 1/2020 

ze dne 12. května 2020 

o vyhlášení přírodní památky Mrzínov 
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 Mrzínov (dále jen „přírodní památka“). 
 

(2) Přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, 

v katastrálním území Vysoká u Mělníka. 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 

Stráň lesostepního charakteru s výskytem organismů typických pro širokolisté 

suché trávníky včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů jako jsou 

např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý (Linum flavum) a modrásek 

hořcový Rebelův (Phengaris alcon f. rebeli). 

 

 

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

b) povolovat a provádět stavební činnost nebo terénní úpravy3) 

c) provádět technické úpravy povrchu polní cesty, 

d) těžit nerosty, horniny a provádět geologické práce spojené se zásahem do 
území, 

e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti či 
sběru lesních plodů, 

f) umisťovat myslivecká zařízení sloužící k přikrmování zvěře, deponovat 
krmení pro zvěř a provádět její přikrmování, 

g) používat chemické prostředky a hnojiva. 

 

§ 4 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se vyhláška Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko č. 1/2000 ze 

dne 13. 7. 2000 o zřízení přírodní památky Mrzínov. 

 

§ 5 

Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 26. května 2020. 

 

 

 

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. 

3) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 



 

 
3 

Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 1/2020 

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

přírodní památky Mrzínov 

 

Geometrický obrazec – hranice přírodní památky Mrzínov. 

Číslo bodu souřadnice – Y 

[m] 

souřadnice – X 

[m] 

pořadí bodu v 

obrazci 

125002250779 729213.91 1010030.97 1 

125002250785 729218.02 1010054.54 2 

125002250755 729237.42 1010036.92 3 

125002250754 729246.82 1010026.17 4 

125002250756 729251.74 1010001.49 5 

125002250759 729257.89 1009984.95 6 

125002250760 729262.81 1009900.84 7 

125002250762 729244.12 1009901.11 8 

125002250766 729238.21 1009856.08 9 

125002250768 729237.21 1009840.26 10 

125002250769 729231.42 1009825.07 11 

125002250778 729233.86 1009799.28 12 

125002250780 729216.52 1009820.11 13 

125002250781 729218.19 1009841.49 14 

125002250782 729219.86 1009879.77 15 

125002250783 729221.19 1009906.55 16 

125002250784 729212.39 1009966.86 17 

125002251967 729205.4 1009997.64 18 
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Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 1/2020 

Orientační grafické znázornění území přírodní památky Mrzínov 

 

 


