
NAŘÍZENÍ 
Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky 

č. 8/2016 
ze dne 30. září 2016 

o vyhlášení přírodní památky Pasecká skála 
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 Pasecká skála (dále jen "přírodní památka"). 

(2) Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území 
Studnice u Rokytna. 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 

Předmětem ochrany přírodní památky je geomorfologicky význačný rulový skalní útvar 
s vegetací silikátových skal a drolin s přilehlými lesními porosty. 

1) 

§3 

Bližší ochranné podmínky 

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

a) provádět průzkumy flóry, fauny a další, s výjimkou průzkumů zadávaných nebo 
prováděných příslušným orgánem ochrany přírody 

b) zřizovat myslivecká zařízení s výjimkou jednoduchých posedů 

c) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce n 

d) provádět značení horolezeckých terénů nebo umisťování horolezeckých zařízení 
včetně osazování trvalých jisticích prostředků 

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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§4 

Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 15. října 2016. 

RNDr. František Pelc 

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky 



Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 8/2016 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce. kterým jsou stanoveny hranice přír~dní památky Pasecká skála 

Geometrický obrazec- hranice přírodní památky Pasecká skála 

_---- ''). · CJ$1obódil-,~>~- ,>:/, --------- - ---- tnt4 ~'i;;--· • - ]rn1 '{ _soUř_ad ee ._-i-.Y ., :::·;·~•oumdniee·;_ x:·r.nJ ?; . - ~' PbiJéllbOCiu-'v o~t; · 
2 631031,92 1110008,13 1 
1 630985,53 1109988,02 2 
3 630955,43 1109970,69 3 
4 630935,63 1109980,73 4 
5 630891,53 1109972,98 5 
6 630838,84 1110019,02 6 
7 630798,49 1110040,53 7 
18 630765,42 1110085,13 8 
17 630785,63 1110128,21 9 
16 630840,14 1110151,53 10 
15 630864,47 1110164,91 11 
14 630909,45 1110162,24 12 
13 630930,30 1110149,44 13 
11 631000,86 1110128,89 14 
12 631026,10 1110116,78 15 
10 631026,82 1110082,02 16 
9 631029,26 1110044,95 17 



Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 8/2016 
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