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Věstníkprávníchpředpisů
Jihomoravskéhokraie
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NARIZENI
Jihomoravskéhokraje
ze dne 14.4.2O1,0
o zřízeníPřírodníhoparku Úooti Bítéhopotoka

kraje vydává podlc
Rada .|ihomoravského
$ 12 odst. 3 a $ 77a odst' 2 zákona č.
1|4l|992 Sb., o ochraněpřírodya krajiny"
ve zněnípozdcišíchpředpisů.a v souladu s
$ 7 a $ 59 odst. 1 písrn.k} záktrna č.
|2912000 Sb'. o krajích, vc znční
pozdějšíclr
předpisti.toto nařízcní:

Čt.t
Předmětúpravy
|) ZÍizujese Přírodnipark lidtl|í Bílého
potoka (dále .icrr ..příroclní park.") a
stanovuicsc onrczenívyuŽitíjeho ťtzerní.
2) Poslánírn přírodn{lroparku jc ochrana
krajinnóho rázu ťtzenrí s výraznými
soustřcdčnýrniestetickými a přírodrrími
je
ťrzenrí
hotlnotami.Krajinný ráz zdc"išího
charakteristický přcc|cvšíIn |rlubcrcc
zaříznutýmzalesněnýrnúdolírns přirozcnč
rncandrujícínr lokenr l.}iliho potoka
doprováz,cnóho bohatými břelrovými
porosty a nrozaikou nivních |uk na dnč
úrlolí. Kolenr toku l]í|c{ho potoka Se
clochr-rvalaí.adarvodních nrlýnů a harru.ů.
Vzhled přírodníhoparku vŠakdcrtr,aří
takó
přirozené
pes{ré
příroclč
až
drr-rhovč
blízkó
lesni porosty s čctnýrni roklcrni a Žleby
pokrývající
protékanými
potůčky'
rozlrodu|ícíčástúzerrri'Nelesrríkrajina .jc
plochanrirrrnó pťrdy,ale
tvtrřenapřer.levšírrr
také nrozaikou cxtcnzivníclr sac]ťr,
křovinatých nrczí i trirvobylinrrýclrlad.
patříi
K přirodnímuparku neodmyslitclnč
c{oclrtrvatrou
drohnír sídla s dobřc
charirkterttzástavbouvesnické|ro

z
Čt.

Vymezení přírodníhoparku
Sc
nachází
l)
Přírrrdní park
v Jiht.rmoravskóm kra.ii, v trkrese Bnrovcnk<rv. ve správtrím obvodu obcí
s rozšířenou působnostíKuřinr, I{osice,
Tišrrov,v katastrálních úzerních
Brarríškov
"
Deblín. .lavůrck. LaŽánky u Veverské
t}ítýšky, Lesní
|I|ubokr-.. Maršov
u VeverskéBítýŠky.
Příbyslar,iccu Ve|ké
.[.išnovit'
Bítešct Svatoslav u
Radoškov.
Vcvcrskťr Bítýška. Hrarrice přírodního
parku se stanovíuzavřcnou |inii' ktcrá n'rír
nťrsledujícíprůbčh. Od tělesa jezu
přchrazu.iíciho
na záparlnímokraji Městyse
Vcvcrská Bí1ýškakoryto l]ílóho potoka
cestu.
verle jiŽnírrrsnlčrctnna z'pcvnc\nt>u
po
pokračuje
ní k okraji
kcle sc lonrí a
pokračujepo nezpcvnčné
z.ástavby. tJcltr"rd
ces{ě nejprve r'souscdství op|occnelhtr
pozenrku a
náslcdnč pruvo|očir'tru
z-atáčkouclo místir.kde tatt-lccsta tcču.ic
po
okraj lesnílropolostu. I)álc p<rkračujc
okraji |csa až' k lotrrovétrru boclu
za hájcnkou .'Na lrlince..' oc|kud rrejprr'e
slceltrjezpevněnou cestrt ir náslcdrrčvcdc
po lrrarrici katastrá|níhoitzenrí Javťrrck.
V místč odk|onu lrriurice uvedenélro
katastrírlnílroúzenrí cld zpevnčnč lcsní
cesty pokračrfe lrranicc po tóto ccstčarŽnrr
okraj obce Javťrrck,kclc se naptljuje llir
silnjci. po ktcró proclrázíotrcía pokračrric
po silrrici III- třídy smčremna l)onrašrrv.
Asi 200 m 'za trbcí .lavrrrck navarzuje
hr'irni.cella vzdá|cnc1išíclálkové vedení
vysokóho rrapčtí.které sleduie až, kc
křižcní se zpevnětrortccstou 7'a obcí

Strana53

Věstník právních předpisů
Jihomoravskéhokraie

l,řilryslirvicc. {)c|tuil hrirtrice .slcclrtje
s asl)r|trivýnl
ztrríDěuott. lcsní cestu
sc ccslll
tttísl'
kt|c
dr.r
ilř,
1rrlvt.cltcltt
liřiŽrricshraniri kr:a.iů Jilroltrura.vshý a
Vysočitrl, po klcró pokrirčuicirž k silnioi
||. |ř"idy vcc|ouci z Vc|ké l}itťŠg rlo
"|.išrrov;t"
l lrltticc .sledujc iižrrístrirrrrrtrltit
.Vlkar.'
odirud
lirrIrruttikacctž li usctllosti
llI. t'ťídyslnčl.cln
pokračrricpo l<onrutríkaci
l}itýŠku 1rřes lrbcc
l-líl Vcvcrskou
I]laníŠktrv, Mttršov a LaŽátrky. Vc
2 kttr za oLlcíl-LrŽánkyv rrrís{č
r,:erliilctttrsii
|cvotrlčívrl zilI.ilcky hrani{jc
výrazlri
pokrirču.ic
ktltrrr"rrriltircl opnuští il,
jihtlvýclrodnínr strrčrcnrirŽ k |člcsrrjcz.tr,
jcc
ltr.|u
sc |ttarr
1lřirodrrílro
1rarkuttzitvírít.
ťrzctrtípř.írtxlttílro
2) (ira|rckÓ zlrťtztlrttčni
parltrt je olrsažcrro v př.ílozc č",l lcrlrottr
rtltřizctrÍ

c) zakllirlťrrríplantáŽi rycltlc rcisttlttciclt
tlr'cvitt,
vysuk<tktrrctirrýc}r
t) likviduci,ex1cneivrricl.r
trvocnýchsatlůn alc.iíkolettrccsl,
g).iinýrrrČitltlrr$tcttr,
lrtcrÓ by lrrrr|l|ysrríŽi{
plrt.}rtt.
trcbtrzrrrčni
l lrra,iinrrý ráz 1:ř.íroclrrí|io
2) Soulrlns k čitnxrs|crtrrtricclcriýltlv tltlsl'
1 tiení zaptllíclrív zrstar'čr:Ónlútzgnlíobcí
it v zitstavitclnýchplnc'hrioll"

Čt.+
Zrušrrvací ustilnoYcní
(J|tt'csni|torrťtrtirln
í1ro
ZruŠujc'.lcvyhlťtŠkit
|97ll
rlJrc
2l.l2.
zc
výborLl .|}rlitl*.vcnh0v
r'čťrsti,Iilerr.rtt'sc zřizujc otlÍiLstkIidtr
.,t''idolí |tíicIru1rrr{ttkit..

Čl.s
omczclti

Čl.s

využití úzellti

orgílnu
l } l)řct|clrozí soultlns příslrršr:ti|ro
ocltralry pí.írody k čittltostenr, kterti by
ne[:* ruŠeni
zničelti' prrškr:zcrrí
znar-rrenirly
stavu tolroto úzenrí"ie nir ťizetnípřírtlt|ního
parktrttczbytný zcjrrlórr*lt:
stavcb
1l) tttnisl'ilvíttlílrcbtl ptlvoItrvíttrí
jc.iiclr Ítnčtry,zrrrčrryjojiclr
rtc1rrrl.irřízetrí,
viit'tt .ttirvyLrŽ'iti ťrzcrní'zttičtl;' r'ytrž,ití
ť t z ctrít ' , .
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ii {rstÍlItuYcll i
iňťlvěrečrr
'|'trlo
rtitřízcttí byltl
l)
st|tvťr|crlrl
usttcscrtinr ltady .lilion:oravskchr: ltr:a-ic

č '4 5 3 ( ř l t ) / I tó 5 r e t l n c l 4 . 4 . 2 { ) l ( ] .
'lilttl

rruí.ízcrií rrabývri ťrŮiurr:.ttí
1lnttrírc{ýlltdticttt l)tl 'iclrtt vvh]íršcrtí
vr:
Včstrrí|ttr právrtít|t
1li^cd;risů
jc.
|ir.lr
.IiIlr;tttrrrltvskó|rtr
?}

t}) rřizrrvťutí 1;1ocll kc spotttrvrrítrruit
t.cltrťačn.ínruvyužití" zcjrrrÓrrir tábrrř'iŠí',
rlrirlr,
liclrrpiia rrrotokro.sovyclr
c} sctl.vltr'áltí obylnýc|r artl.tlrnobiIii.
rrlrybrýclr přívůsů a jittých ltlcrbilttíclt
r r l r y l r r ý uzIi r i í z c n í .
cl} rÍizovíttriztrřízcttípio intcnzivní u|ttlv
Jrtr'r;rrlt|i,lÍsliýclr
zvířat, zcjIrrérurtrÍtt.itzcllí.
ir;rtrd.'
1lřístřcŠ|iy

|)Z;ikrrrrť:.l$"}l21X](}lib.'rlt'tztlttttitttpliinrrr'ťrrríls{;tvcbttilttříulrr(s1uvrlhníz'ii1<r-rrr).ve

Mgr. Michal Hašek,v.r.
hejtman
Ing. arch. Anna Procházková,y.r.
náměstkyně hejtmana
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Částkaz

krqie č.l/20l o
Přiloha k nďÍzeníJihomoravského
přírodniho pnrku
Grefické znízorněul rňzemÍ
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