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NAŘÍZENÍ
Plzeňského kraje
ze dne 24. 5. 2021,

o zřízení přírodního parku "Berounka" a o omezení využití jeho území
Rada Plzeňského kraje se dne 24. 5. 2021 usnesla podle ustanovení § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydat na
základě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 114/1992 Sb."), a v souladu s
ustanovením § 12 odst. 3 tohoto zákona toto nařízení:
Čl.1

Předmět úpravy
(1) Zřizuje se přírodní park "Berounka" (dále jen "přírodní park") a stanovuje
se omezení využití jeho území.
(2) Předmětem ochrany přírodního parku je dochovaný krajinný ráz území s
významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami zaříznutého údolí
řeky Berounky a jejích přítoků, skalních výchozů, přilehlých lesních komplexů a
zemědělské krajiny, včetně kulturních dominant krajiny a historické zástavby obcí s
architektonickou hodnotou.
(3) Cílem zřízení přírodního parku je vytvořit podmínky pro zachování
předmětu ochrany a jeho ochrana před jeho poškozením škodlivou lidskou činností.
(4) Posláním přírodního parku je zachovat pro budoucí generace jedinečnou
krajinu přírodního parku a její přírodní a kulturně-historické charakteristiky.
Posláním přírodního parku je rovněž napomoci vzdělávání a osvětě veřejnosti v
oblasti ochrany přírody a historického vývoje krajiny.
Čl.2

Vymezení přírodního parku
(1) Přírodní park se nachází v Plzeňském kraji, v okresech Plzeň-město, Plzeňsever a Rokycany. Přírodní park se rozkládá v katastrálních územích Bohy, Bolevec,
Borek u Kozojed, Brodeslavy, Břasy, Břízsko, Bujesily, Bukovec, Červený Hrádek
u Plzně, Čivice, Dolany u Plzně, Doubravka, Druztová, Hlince, Holovousy,
Hřešihlavy, Chlum nad Berounkou, Chrást u Plzně, Chříč, Kaceřov, Kladruby u
Radnic, Kostelec u Nadryb, Kozojedy u Kralovic, Kříše, Lhotka u Radnic, Liblín,
Nadryby, Němčovice, Nynice, Olešná u Radnic, Planá u Nynic, Prašný Újezd,
Rakolusky, Robčice, Sedlecko, Senec u Plzně, Smědčice, Střapole, Studená u Chříče,
Svinná u Hlohovic, Třímany, Újezd, Újezd u Svatého kříže, Vranovice u Břas,
Všehrdy u Kralovic, Všenice, Zvíkovec.
(2) Hranice přírodního parku je stanovena uzavřenou linií s následujícím
průběhem: Hranice vychází od soutoku Berounky s Úslavou u kostela Sv. Jiří v Plzni
a pokračuje severně po pravém břehu Berounky až k lávce přes Berounku (Berounka

- km 135,2 cyklotrasa č. 2151, NS Údolím Berounky). Hranice vede přes tuto lávku
a pokračuje po pozemní komunikaci západním směrem k ulici Pecihrádek až ke
křižovatce s ulicí Nad Feronou. Hranice se stáčí severním směrem k ulici Zručská
cesta, po které pokračuje a navazuje na účelovou komunikaci (NS Po stopách F.
Malocha), po níž vede až k silnici č. 18012 Senec - Druztová. Po této silnici hranice
pokračuje přes obec Druztová ke křižovatce se silnicí č. 180 a dále po ní ke
křižovatce u Dolanského mostu. Odtud se hranice stáčí severně na silnici č. 2312 a
vede do obce Dolany, odkud dále pokračuje na východ po silnici č. 23113 do Nadryb
a odtud po silnici 2315 do Kostelce, Nynic, dále po silnici č. 231 do Plané, Kaceřova,
Čivic, Břízska, Borku a Kozojed. V Kozojedech hranice pokračuje od křižovatky se
silnicí č. 232 po této silnici na sever až na křižovatku se silnicí č. 201 u Brodeslav.
Po této silnici pokračuje východně přes Všehrdy, Holovousy, Chříč do Zvíkovce na
most přes řeku Berounku. Od tohoto mostu vede hranice na jih po silnici č. 233 a u
autobusové zastávky Podmokly rozcestí se stáčí západním směrem a pokračuje po
místní komunikaci do obce Chlum. Odtud vede po další místní komunikaci na jih k
silnici č. 233 a po ní až ke křižovatce u zemědělského areálu (Kladruby, Vítání), kde
odbočuje na silnici č. 23317 a vede přes obec Kladruby až na křižovatku se silnicí
23221. Po této silnici vede hranice přes Svinnou a dále po silnici č. 23218 až ke
křižovatce se silnicí č. 232, po ní pak pokračuje na jih do Břas. V Břasích se hranice
stáčí na západ a pokračuje po silnici č. 232/12 do osady Kříše. Odtud vede dále na
jih po bezejmenném pravostranném přítoku Korečnického potoka až k soutoku s ním,
pokračuje po proudu Korečnického potoka k soutoku s jeho bezejmenným
levostranným přítokem a po něm vede až ke křížení se silnicí č. 233. Po této silnici
hranice pokračuje k osadě Střapole, kde přechází na železniční trať Chrást - Radnice,
a po ní pokračuje až do Chrástu ke křížení se silnicí č. 233. Po této silnici vede až do
Plzně - Újezdu, na jehož konci odbočuje na pozemní komunikaci - cyklostezku č. 3,
po které pokračuje až ke kostelu Sv. Jiří v Plzni Doubravce.
(3) Grafické znázornění území přírodního parku je přílohou tohoto nařízení.
(4) Tabule s označením "Přírodní park Berounka" umístí orgán ochrany
přírody, který přírodní park zřídil, na vybrané přístupové komunikace a jiná vhodná
místa při hranicích přírodního parku tak, aby tím nebylo omezeno užívání dotčených
nemovitostí.
Čl.3

Omezení využití území
(1) Bez předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody vydaného
dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nelze na území přírodního parku vykonávat
činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz anebo způsobit zničení,
poškození nebo rušení dochovaného stavu tohoto území. Mezi tyto činnosti patří
zejména:
a) v nezastavěném území umísťování nebo povolování staveb, zařízení nebo výrobků
plnících funkci stavby včetně případů, pro které není vyžadováno povolení ani
opatření stavebního úřadu, včetně změn jejich dosavadního umístění, vzhledu či
funkčního využití,

b) v nezastavěném území zakládání plantáží dřevin1), povolování změn využití území a
změn druhu pozemku nad 0,5 ha,
c) v nezastavěném území využívání pozemků ke sportovnímu a rekreačnímu využití,
zejména jako tábořiště, kempy, motokrosové dráhy, záchytná parkoviště, a k
pořádání hromadných akcí. Volné využívání krajiny plynoucí ze zvláštních právních
předpisů2) není dotčeno,
d) vjezd a setrvání motorových vozidel mimo pozemní komunikace a místa vyhrazená
se souhlasem orgánu ochrany přírody ke kempování a táboření,
e) odstraňování stromořadí, sadů a remízů,
f) provádění těžby hornin a nerostů.
(2)
a) Ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku se nevztahuje na objekty stávající dopravní
a technické infrastruktury. Ustanovení odst. 1 písm. c) tohoto článku se nevztahuje
na stávající objekty a činnosti provozované v souladu s platnými právními předpisy.
b) Ustanovení odst. 1 písm. d) tohoto článku se nevztahuje na vjezd vozidel orgánů
státní správy, integrovaného záchranného systému, veterinární služby, vlastníků a
oprávněných uživatelů pozemků za účelem jejich obhospodařování, a vozidel
potřebných pro obranu státu.
Čl.4

Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Nařízení Okresního úřadu Rokycany, Okresního úřadu Plzeňsever a Magistrátu města Plzně o zřízení přírodního parku Horní Berounka (účinné
od 1. 2. 1996).
(2) Zrušuje se Obecně závazné nařízení Okresního národního výboru Plzeňsever ze dne 7. 4. 1978, kterým byla zřízena oblast klidu "Hřešihlavská".
Čl.5

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo
vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., v. r.
hejtmanka
Ing. Josef Bernard v. r.
náměstek hejtmanky
Příloha
Grafické znázornění území přírodního parku Berounka
1) Plantáží dřevin se rozumí semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních stromků, porost určitého
dřevinného druhu, zpravidla monokultura, s intenzivním agrotechnickým obděláváním půdy pro dosažení rychlé
a vysoké produkce dřevní hmoty apod.
2) Např. § 63 zákona č. 114/1992 Sb., § 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

