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Identifikace parcely z hlediska její lokalizace k platnému vymezení hranic
zvláště chráněných uzemí (ZCHÚ)
VĚC: Automatická identifikace parcely z hlediska její lokalizace k vymezení zvláště chráněných území (ZCHÚ) v
souvislosti s určením působnosti MŽP při schvalování převodů majetku dle ust. § 22 zákona 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, po jeho novelizaci účinné od 1. 3. 2016.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřená dle ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011
Sb. vedením Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), sděluje, že identifikovaný hodnocený objekt
(parcela):
Kraj / Okres / Obec:

Středočeský kraj / Mělník / Tišice

Katastrální území:
Parcela:
Evidence:
Druh parcely:

Chrást u Tišic (767344)
515/18
KN
pozemková

Výměra:
Druh pozemku:
Způsob využití:

4 406 m2
orná půda
-

byla vyhodnocena z hlediska její prostorové lokalizace vůči aktuálnímu poskytovanému vymezení hranic zvláště
chráněných uzemí (ZCHÚ v ÚSOP):
VZCHÚ
MZCHÚ
MZCHÚ OP

neleží
leží z části
leží z části

Dokument byl vytvořen dne 13. 02. 2018 09:15:07.
Pro identifikaci parcel byla využita data RÚIAN, platná k 11. 02. 2018.
Vymezení mapových vrstev ZCHÚ je v této aplikaci vyjádřeno aktuálním dostupným digitálním obrazem fyzické evidence tzv.
Ústředního seznamu ochrany přírody (definovaným zákonem č. 114/1992 Sb. a vyhláškou č. 64/2011 Sb.). Aktuálnost
poskytovaných údajů odpovídá legislativně definovanému procesu oznámení o vyhlášení anebo přehlášení daného ZCHÚ
(orgán ochrany přírody je povinen oznámit změnu ZCHÚ do 30 dnů ode dne platnosti právního dokumentu a Správce ÚSOP je
povinen přidělit objektům ústředního seznamu evidenční číslo do 15 dnů od obdržení oznámení). Aktualizace vymezení ZCHÚ
odpovídá rovněž době technického zpracování obdržených údajů do ÚSOP. Nejpozději do 3 měsíců ode dne obdržení validní
vyhlašovací dokumentace je vymezení ZCHÚ aktualizováno. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky neodpovídá
za nepravdivost výstupních informací zapříčiněných poskytnutím chybných údajů ze strany orgánů ochrany přírody či
neplněním jejich povinností stanovených ust. § 42 zákona č. 114/1992 Sb.
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Vyhodnocení překryvu ve vztahu k vymezení ZCHÚ:
VZCHÚ
není
MZCHÚ
Kód ÚSOP Území
91276
PP Písčina u Tišic

Podíl*
1.4

Rozloha (ha)
0.0058

Podíl*
29.6

Rozloha (ha)
0.1275

MZCHÚ OP
Kód ÚSOP Území
38332
OP Písčina u Tišic**

*procentuální část parcely, která se nachází v daném ZCHÚ nebo OP
**ochranné pásmo ze zákona

Vyhodnocení překryvu ve vztahu k působnosti RP AOPK ČR:
AOPK ČR, RP Střední Čechy
Adresa: 160 00 Praha 6, Podbabská 2582/30
ID datové schránky: ffydyjp

Seznam zkratek
AOPK ČR
CHKO
MZCHÚ
NP
NPP
NPR
OP
PP
PR
RP
SCHKO
ÚSOP
VZCHÚ
ZCHÚ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
chráněná krajinná oblast
maloplošné zvláště chráněné území
národní park
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
ochranné pásmo
přírodní památka
přírodní rezervace
regionální pracoviště
správa chráněné krajinné oblasti
Ústřední seznam ochrany přírody
velkoplošné zvláště chráněné území
zvláště chráněné území
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Parcela
767344 515/18 KN

Zákres parcely použitý pro analýzu
Zákres je ve formátu ST_GEOMETRY v souřadnicovém systému S-JTSK / Křovák East North.
POLYGON ((-731134.85000000149 -1024553.8900000006, -731114.01000000164 -1024546.5799999982, -731096.48000000045 1024593.2699999996, -731079.35000000149 -1024629.1400000006, -731053.98000000045 -1024683.4800000005, -731040.4299999997 1024714.7100000009, -731065.08999999985 -1024722.120000001, -731115.1099999994 -1024605.1499999985, -731134.85000000149 1024553.8900000006))
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