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Věstník Jihočeského kraje, částka 6, rok 2004

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 9/2004
ze dne 19. 10. 2004

o přírodním parku Turovecký les

Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 10. 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Turovecký les o rozloze 20 km2 a stanovují se omezení ve
využití jeho území.

(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Tábor. Leží v obvodu

územní působnosti obcí Dlouhá Lhota, Košice u Soběslavi, Krtov, Nová Ves u Chýnova, Planá nad
Lužnicí, Radenín, Sezimovo Ústí a Turovec.

(3) Přírodní park zasahuje do části katastrálních území Bítov u Radenína, Dlouhá Lhota u Tábora, Košice
u Soběslavi, Krtov, Nová Ves u Chýnova, Planá nad Lužnicí, Radenín, Sezimovo Ústí a Turovec.

(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: z místa, kde kraj lesního komplexu Turovecký les opouští

silnici II. třídy č. 409 jihovýchodním směrem po zpevněné komunikaci na kótu 438, pak zhruba jižním
směrem po lesních cestách k rybníku Koberný, odtud po toku potoka Borecký k osadě Borek, kterou
prochází po zpevněné komunikaci, po které pokračuje až k rybníku Hliňák. Zde komunikaci opouští
a pokračuje po východním okraji rybníka Hliňák a po toku potoka Borecký až k rybníku Pilský. Zde
pokračuje po okraji rybníka Pilský až na okraj lesa, po něm obchází ze severu Dlouhou Lhotu,
napojuje se na silnici III. třídy č. 4093, po ní pokračuje do místa, kde ji okraj lesa opouští. Dále po
okraji lesa, přičemž luční porost překonává přímou spojnicí mezi lesními okraji, nadále pokračuje po
lesním okraji až k myslivně Doubrava, zde krátce po komunikaci severním směrem a dále po toku
Hrobského potoka na okraj lesa, dále po okraji lesa, přičemž luční porosty u Turoveckého rybníka
překonává po hranici katastrálního území Turovec, po hranici lesa jihozápadním a pak severním
směrem přes hráz rybníka Polní až na silnici III. třídy č. 4093, dále po hranici lesa až k okraji rybníka
Jezero. Po okraji rybníka na hráz, a dále jižním směrem po komunikaci nejprve po hrázi rybníka
Jezero, na hráz rybníka Starý Kravín, za hrází rybníka Starý Kravín pak hranice přírodního parku
odbočuje po polní cestě jihovýchodním směrem a pak jihojihozápadním směrem pokračuje až
na silnici II. třídy č. 409. Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Turovecký les je
zakreslena do mapy, která je přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku Turovecký les je zachovat krajinný ráz rozsáhlého lesního komplexu s vodními
plochami a významnými přírodními a estetickými hodnotami a nenarušit historické hodnoty osídlení
a krajinnou architekturu.
Článek 3
Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními
příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
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(2) V přírodním parku Turovecký les se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 1
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch, které nejsou
v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice
a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové
a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého
charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře,
telekomunikační zařízení apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací
dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu
druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku
podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Toto nařízení ruší vyhlášku č. 3/1994 o přírodních parcích v okrese Tábor, vydanou Okresním úřadem
Tábor dne 14.12.1994, o zřízení přírodních parků Turovecký les, Polánka, Černická obora, Kukle,
Plziny a Jistebnická vrchovina, podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku
Turovecký les trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících
fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 861/2004 ze dne 19. 10. 2004 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2005.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

1

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 10/2004
ze dne 19. 10. 2004

o přírodním parku Polánka

Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 10. 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Polánka o rozloze 15,6 km2 a stanovují se omezení
ve využití jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Tábor. Leží v obvodu
územní působnosti obcí Bradáčov, Dolní Hořice, Pohnánec, Pohnání, Ratibořské Hory, Rodná
a Vodice u Tábora.
(3) Přírodní park zahrnuje katastrální území Hartvíkov a zasahuje do části katastrálních území Babčice,
Blanička, Bradáčov, Dolní Hořice, Domamyšl, Dub u Ratibořských Hor, Horní Světlá u Bradáčova,
Chotčiny, Mašovice, Oblajovice, Pohnánec, Pohnání, Rodná a Vodice u Tábora.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: z místa, kde se okraj lesního komplexu Polánka přimyká
k silnici III. třídy č. 12414 (mezi sídly Pohnání a Blanička) po hranici lesního komplexu nejprve
západním, pak jižním a posléze zhruba východním směrem k místu, kde hranice lesa dosáhne k silnici
III. třídy č. 12415. Z tohoto místa přímou spojnicí přes pole cca 500 m k okraji lesa severním směrem.
Pak opět po okraji lesa na silnici III. třídy č. 1290, který odděluje lesní komplex Polánka
od sousedního lesa, pak po okraji lesa severním směrem na hráz rybníka Hamr v k.ú. Babčice, odtud
po vodoteči k rybníku Pilský, po obvodu rybníka Pilský až k okraji lesa na severní straně, dále
po okraji lesa k Oblajovickému Mlýnu, po cestě k rybníku Mlýnský, dále po jeho severním obvodu na
hranici lesa, po hranici lesa severním směrem. Zde opět sleduje hranici lesa s tím, že v místech, kde
přechází luční porosty, tvoří vždy přímou spojnici mezi lesními okraji. Poté se hranice přírodního
parku obrací jižním směrem, a po již souvislé hranici lesa vede až k místu, kde se okraj lesa přimyká
k silnici III. třídy č. 12414. Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Polánka je
zakreslena do mapy, která je přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku Polánka je zachovat krajinný ráz rozsáhlého lesního komplexu s vodními
plochami a významnými přírodními a estetickými hodnotami, a nenarušit historické hodnoty osídlení
a krajinnou architekturu.
Článek 3
Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními
příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Polánka se stanovují tato omezení využití území:
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Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.

2

a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch, které nejsou
v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice
a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové
a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého
charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře,
telekomunikační zařízení apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací
dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu
druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku
podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Toto nařízení ruší vyhlášku č. 3/1994 o přírodních parcích v okrese Tábor, vydané Okresním úřadem
Tábor dne 14. 12. 1994, o zřízení přírodních parků Turovecký les, Polánka, Černická obora, Kukle,
Plziny a Jistebnická vrchovina, podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku Polánka
trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících
fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 861/2004 ze dne 19. 10. 2004 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2005.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

2

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 11/2004
ze dne 19. 10. 2004

o přírodním parku Černická obora

Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 10. 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst.1 písm. k) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Černická obora o rozloze 26,6 km2 a stanovují se omezení
ve využití jeho území.

(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Tábor a Soběslav. Leží

v obvodu územní působnosti obcí Hlavatce, Hodětín, Komárov, Skrýchov u Malšic, Sudoměřice
u Bechyně, Vlastiboř a Všechlapy u Malšic.

(3) Přírodní park zasahuje do části katastrálních území Bechyňská Smoleč, Blatec u Hodětína, Dudov,
Hlavatce, Hodětín, Sudoměřice u Bechyně, Svinky, Všechlapy u Malšic a Vyhnanice.

(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: z místa, kde okraj lesního komplexu Černické obory

přetíná silnici II. třídy č. 135 směrem k jihu a posléze západu po hranici lesa, poté co se okraj lesa
přimyká k silnici II. třídy č. 137 po této silnici až do místa, kde ji okraj lesa opouští, dále pak
po hranici lesa až k silnici II. třídy č. 159, kterou posléze upouští po hrázi rybníka Rožmberský, dále
opět po okraji lesa přes hráz rybníka Komárovský až ke křižovatce silnice II. třídy č. 135 se silnicí III.
třídy č. 13514, pak severozápadně po silnici II. třídy č. 135 ke křižovatce se silnicí III. třídy č. 1359,
pak dále po této silnici severovýchodně na okraj Nového rybníka, odtud po hranici katastrálního území
Svinky až k okraji lesa, dále po okraji lesa až do místa soutoku Bechyňského potoka s vodotečí
od rybníka, odtud přímou spojnicí na severní konec hráze rybníka Paniannin, dále po hrázi sousedního
rybníka na okraj lesa, po něm dále až na účelovou komunikaci č. 293, která tvoří hranici mezi lesním
komplexem Černická obora a sousedním lesním komplexem. Dál po okraji lesního komplexu Černická
obora až k místu průseku pro vedení VN, který odděluje Černickou oboru od sousedního lesního
komplexu. Dále pak směrem přibližně jižním po hranici lesa až na silnici III. třídy č. 135. Přesná
hranice území nově vymezeného přírodního parku Černická obora je zakreslena do mapy, která je
přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku Černická obora je zachovat krajinný ráz rozsáhlého lesního komplexu s četnými
loučkami, vodními plochami a významnými přírodními a estetickými hodnotami.
Článek 3
Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními
příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Černická obora se stanovují tato omezení využití území:
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Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 3)
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch, které nejsou
v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice
a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové
a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého
charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře,
telekomunikační zařízení apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací
dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu
druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku
podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Toto nařízení ruší vyhlášku č. 3/1994 o přírodních parcích v okrese Tábor, vydanou Okresním úřadem
Tábor dne 14. 12. 1994, o zřízení přírodních parků Turovecký les, Polánka, Černická obora, Kukle,
Plziny a Jistebnická vrchovina, podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku Černická
obora trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících
fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 861/2004 ze dne 19. 10. 2004 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2005.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

3

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 12/2004
ze dne 19. 10. 2004

o přírodním parku Kukle

Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 10. 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Kukle o rozloze 11,5 km2 a stanovují se omezení ve využití
jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Tábor. Leží v obvodu
územní působnosti obcí Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Malšice a Stádlec.
(3) Přírodní park zasahuje do části katastrálních území Čenkov u Malšic, Černýšovice, Dobronice
u Bechyně, Dobřejice, Křída u Stádlce, Stádlec a Třebelice.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: od mostu na silnici III. třídy č. 13711 na řece Lužnici
jižním směrem po levém břehu řeky Lužnice až k obci Dobronice. Na začátku zástavby obce přímou
spojnicí na okraj lesního komplexu, a po něm až k bezejmennému levostrannému přítoku řeky. Dále
po tomto toku a posléze okraji lesního komplexu až na lesní cestu, která tvoří hranici mezi PP Kukle
a sousedním lesním komplexem. Poté pokračuje zhruba severním směrem po okraji lesního komplexu
až na silnici III. třídy č. 13711, po cca 3 km ji opět opouští po okraji lesního porostu, z jihu obchází
sídlo Dobřejice, opět se vrací na silnici III. třídy č. 13711 a po ní pokračuje až k mostu přes řeku
Lužnici. Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Kukle je zakreslena do mapy, která
je přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku Kukle je zachovat krajinný ráz rozsáhlého lesního komplexu s významnými
přírodními a estetickými hodnotami.
Článek 3
Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními
příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Kukle se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 4
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch, které nejsou
v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice
a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové
a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého
4

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře,
telekomunikační zařízení apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací
dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu
druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku
podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Toto nařízení ruší vyhlášku č. 3/1994 o přírodních parcích v okrese Tábor, vydanou Okresním úřadem
Tábor dne 14. 12. 1994, o zřízení přírodních parků Turovecký les, Polánka, Černická obora, Kukle,
Plziny a Jistebnická vrchovina, podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku Kukle
trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících
fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 861/2004 ze dne 19. 10. 2004 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2005.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 13/2004
ze dne 19. 10. 2004

o přírodním parku Plziny

Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 10. 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Plziny o rozloze cca 10 km2 a stanovují se omezení ve
využití jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Tábor. Leží v obvodu
územní působnosti obcí Bechyně a Radětice u Bechyně.
(3) Přírodní park zasahuje do části katastrálních území Radětice u Bechyně a Hvožďany u Bechyně.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: z místa, kde silnice III. třídy č. 1354 kříží hranici okresu
Tábor zhruba jižním směrem po této hranici, která je současně hranicí katastrálního území Radětice
u Bechyně a posléze hranicí katastrálního území Hvožďany u Bechyně. Hranice přechází silnici II.
třídy č. 135, je pak vedena podél Bílinského potoka a podél Šternberského rybníka. Východně
od Hvožďan hranice přírodního parku opouští hranici katastrálního území a sleduje dále okraj lesního
komplexu Plziny, znova překračuje silnici II. třídy č. 135, a vrací se zhruba severním směrem až
na silnici III. třídy č. 1354, po které se vrací až na hranici okresu Tábor. Přesná hranice území nově
vymezeného přírodního parku Plziny je zakreslena do mapy, která je přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku Plziny je zachovat krajinný ráz rozsáhlého lesního komplexu s vodními
plochami a významnými přírodními a estetickými hodnotami a nenarušit historické hodnoty osídlení
a krajinnou architekturu.
Článek 3
Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními
příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Plziny se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody: 5
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch, které nejsou
v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice
a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové
a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého
charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře,
telekomunikační zařízení apod.,
5

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací
dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu
druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku
podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Toto nařízení ruší vyhlášku č. 3/1994 o přírodních parcích v okrese Tábor, vydanou Okresním úřadem
Tábor dne 14.12.1994, o zřízení přírodních parků Turovecký les, Polánka, Černická obora, Kukle,
Plziny a Jistebnická vrchovina, podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku Plziny
trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících
fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 861/2004 ze dne 19. 10. 2004 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2005.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 14/2004
ze dne 19. 10. 2004

o přírodním parku Jistebnická vrchovina

Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 10. 2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Jistebnická vrchovina o rozloze 107,7 km2 a stanovují
se omezení ve využití jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Tábor a Milevsko. Leží
v obvodu územní působnosti obcí Nadějkov, Jistebnice, Borotín u Tábora, Přeštěnice, Zhoř u Milevska
a Chyšky.
(3) Přírodní park zahrnuje katastrální území Brtec, Cunkov, Chlístov u Nadějkova, Chlum u Jistebnice,
Chyšky, Kamenná Lhota u Borotína, Květuš, Libenice u Tábora, Mezný, Modlíkov, Nadějkov,
Nosetín, Orlov u Jistebnice, Petříkovice, Plechov, Podchyšská Lhota, Ratiboř a Starcova Lhota.
Zasahuje do části katastrálních území Blehov, Branišovice u Ratiboře, Borotín u Tábora, Jistebnice,
Pikov, Přeštěnice, Rohozov, Zhoř u Milevska a Zvěstonín.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: z hranice Jihočeského kraje po hranici katastrálního
území obce Borotín do sídla Nový Kostelec, pak po silnici III. třídy č. 12010 přes Kostelec a Ludvíkov
směrem k Jistebnici, od rybníka Tisovský po zpevněné cestě na silnici II. třídy č. 123. Jistebnicí
prochází po této silnici a dále po ní pokračuje do sídla Zvěstonín, dále po místní komunikaci, účelové
komunikaci a zpevněné cestě přes Pohoří do sídla Brtec. Z Brtce pak po cestě jižním směrem
na hranici okresu Tábor. Dále pokračuje severovýchodně a severně po hranici okresu Tábor až
k hranici katastrálního území Střítež. Dále po hranici katastrálního území Střítež a Vlksice až na silnici
III. třídy č. 12128, a po této silnici až do Přeštěnic. Z Přeštěnic severním směrem po zpevněné cestě
směrem k Blehovu na křižovatku se silnicí II. třídy č. 121, z této křižovatky pak po silnici III. třídy
č. 10538 až na křižovatku se silnicí II. třídy č. 105. Po této silnici dále severně na hranici kraje. Poté
zhruba východním směrem po hranici kraje až po hranici katastrálního území Borotín. Přesná hranice
území nově vymezeného přírodního parku Jistebnická vrchovina je zakreslena do mapy, která je
přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku Jistebnická vrchovina je zachovat krajinný ráz s významnými přírodními
a estetickými hodnotami, nenarušit historické hodnoty osídlení a krajinnou architekturu.
Článek 3
Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními
příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Jistebnická vrchovina se stanovují tato omezení využití území:
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Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 6
a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel s výjimkou těch, které nejsou
v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice
a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové
a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého
charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře,
telekomunikační zařízení apod.,
b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací
dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu
druhů pozemků, plochy kultur, apod.,
c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku
podstatných změn v biologické rozmanitosti,
d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Toto nařízení ruší vyhlášku č. 3/1994 o přírodních parcích v okrese Tábor, vydanou Okresním úřadem
Tábor dne 14. 12. 1994, o zřízení přírodních parků Turovecký les, Polánka, Černická obora, Kukle,
Plziny a Jistebnická vrchovina, podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku
Jistebnická vrchovina trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(3) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících
fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 861/2004 ze dne 19. 10. 2004 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2005.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

6

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
č. 15/2004
ze dne 19.10.2004

o přírodním parku Javořická vrchovina

Rada Jihočeského kraje vydává dne 19.10.2004 podle § 12 odst. 3 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích:
Článek 1
Vymezení přírodního parku

(1) Tímto nařízením se vymezuje přírodní park Javořická vrchovina o rozloze 78,8 km2 a stanovují
se omezení ve využití jeho území.
(2) Přírodní park se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Jindřichův Hradec a Dačice.
Leží v obvodu územní působnosti obcí Český Rudolec, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice,
Jilem, Strmilov, Studená, Volfířov, Zahrádky.
(3) Přírodní park zahrnuje tato katastrální území nebo jejich části: Brandlín, Domašín u Studené,
Heřmaneč, Horní Bolíkov, Horní Dvorce, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Pole, Jilem, Lipnice
u Markvarce, Maršov u Heřmanče, Olšany u Dačic, Palupín, Radlice u Volfířova, Řečice, Skrýchov,
Soumrakov, Studená, Světlá pod Javořicí, Velká Lhota u Dačic, Velký Jeníkov, Volfířov, Zahrádky.
(4) Hranice přírodního parku je vymezena takto: Od hranice Jihočeského kraje a kraje Vysočina
jihozápadně po silnici III. třídy č. 13415, spojující obec Panské Dubenky v kraji Vysočina s obcí
Zahrádky v kraji Jihočeském, k obci Zahrádky, kterou obchází po jihovýchodní hranici zastavěného
území obce a napojuje se zpět na silnici č. 13415, po které vede k jihu k obci Horní Dvorce, kterou
obchází po jihovýchodní hranici zastavěného území obce a pokračuje dále na jihozápad na křižovatku
se silnicí III. třídy č. 40917, po které vede dále k jihu, přetíná silnici I. třídy č. 23 a pokračuje po silnici
č. 40917 k obci Horní Meziříčko, kterou obchází z východu po hranici zastavěného území obce
a napojuje se zpět na silnici č. 40917, po které pokračuje jihovýchodně k obci Velký Jeníkov, kterou
obchází z východu po hranici zastavěného území obce a pokračuje po silnici č. 40917 k obci Olšany.
Obec Olšany obchází hranice přírodního parku ze severu po hranici zastavěného území obce,
a pokračuje dále východně po silnici III. třídy č. 40916 k obci Heřmaneč, kterou obchází ze severu
po hranici zastavěného území obce, napojuje na silnici II. třídy č. 409, po které pokračuje na
jihovýchod k obci Lipnice, kterou obchází z východu po hranici zastavěného území obce a pokračuje
dále na jih po silnici č. 409 k obci Markvarec, kterou obchází ze severu po hranici zastavěného území
obce. Zde se hranice lomí a pokračuje severovýchodním směrem po lesní cestě číslo 425 (místně
„Mladými lesy“). Po této cestě jde až na křižovatku se silnicí III. třídy č. 1519, kde zahýbá
severozápadním směrem po této silnici a pokračuje k obci Radlice, před obcí hranice přírodního parku
zahýbá severně po silnici III. třídy č. 4084 a místní komunikaci k obci Velká Lhota, kde se hranice
lomí východním směrem a pokračuje po silnici II. třídy č. 408 k obci Řečice, tu obchází po
severozápadní hranici zastavěného území obce a napojuje se na silnici III. třídy č. 40611, po které
pokračuje k hranici Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Hranici přírodního parku od tohoto bodu zpět
do výchozího bodu u obce Zahrádky tvoří společná hranice Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
(5) Přesná hranice území nově vymezeného přírodního parku Javořická vrchovina je zakreslena
do základní mapy v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou tohoto nařízení.
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Článek 2
Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku Javořická vrchovina je ochrana krajinného rázu území, zachování přírodní,
kulturní a historické charakteristiky daného území a jeho ochrana před činností snižující jeho přírodní
a estetickou hodnotu, při současném vytváření podmínek pro únosné využití daného území zejména
pro turistiku, rekreaci i únosnou urbanizaci v rozsahu nezbytném pro stabilizaci a rozvoj života v obcích.
Článek 3
Ochrana přírodního parku

(1) Krajský úřad - Jihočeský kraj zabezpečuje na území přírodního parku ve spolupráci s ostatními
příslušnými orgány ochrany přírody dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.
(2) V přírodním parku Javořická vrchovina se stanovují tato omezení využití území:
Na území přírodního parku nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 7)
a)

umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které nejsou
v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice
a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové
a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory
trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem
zvěře, telekomunikační zařízení apod.,

b)

povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně
plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit
současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, a pod.,

c)

hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku
podstatných změn v biologické rozmanitosti,

d)

těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.
Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Nařízení se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, které na území přírodního parku Javořická
vrchovina trvale bydlí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.
(2) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout u fyzických osob jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a u právnických osob a podnikajících
fyzických osob jako správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 861/2004 ze dne 19.10. 2004 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2005.
PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana
7)

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn.
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