


KoPÚ Vestec nad Mrlin ou - Podrobnější popis stanovišť  
1- na silnici (rozcestí) vedoucí z k.ú.Vestec nad Mrlinou do k.ú. Křince 
2- na silnici (rozcestí) vedoucí z k.ú.Vestec nad Mrlinou do k.ú.Křince 
3- na silnici v k.ú.Vestec nad Mrlinou – u č.p. 91 
4- na poli v k.ú. Vestec nad Mrlinou za zahradami 
5- na silnici v k.ú. Vestec nad Mrlinou – u.č.p. 125 (u parku). 
6- na polní cestě v k.ú. Vestec nad Mrlinou - za zahradami u p.č. 80/1 ( Velká Strana) 
7- na silnici v k.ú. Vestec nad Mrlinou u řeky Mrliny – u č.p. 120 
8- na konci cesty u propustku v k.ú. Vestec nad Mrlinou směrem ke strouze 
9- na komunikaci u panelové cesty naproti ZAS Podchotucí a.s. (Malá Strana), k.ú.Vestec 

nad Mrlinou. 
10- na cestě v k.ú. Vestec nad Mrlinou– u č.p.133 
11- na cestě v k.ú. Vestec nad Mrlinou– u.č.p.133 
12- na konci komunikace v k.ú. Vestec nad Mrlinou – u č.p. 108 
13- na začátku silnice Malého Vestce vedoucí z k.ú.Vestec nad Mrlinou – u č.p. 122 
14- na konci slepé ulice Malého Vestce – u č.p. 65 (cca po 200m od st. č.13 vede slepá ulice 

do prava a na konci té slepé ulice je sraz vlastníků) 
15- u závory na statku Dvůr Havransko v k.ú. Vestec nad Mrlinou 
16- na konci cesty u vodního toku Křinecké Blatnice - Leč 
17- na silnici vedoucí z k.ú. Vestec nad Mrlinou do k.ú. Křinec 
18- na cestě- na konci vesnice k.ú. Zábrdovice u Křince směrem na  k.ú.Černou Horu je asi 

200m odbočka do prava po 400m je sraz vlastníků - Šutrák 
19- na konci polní cesty z k.ú. Vestec nad Mrlinou u vodního toku Stará Šumborka 
20- u propustku na silnici vedoucí z k.ú. Netřebice u Nymburka do k.ú. Činěves (2km směr 

do Činěvsi – propustek přes silnici – vodní tok Stará Šumberka) 
21- na komunikaci vedoucí do Malého Vestce ( směr k.ú. Rašovice u Nymburka do k.ú. 

Netřebice u Nymburka je cca po 600m odbočka do leva a pak cca po 200m je sraz 
vlastníků) 

22- na komunikaci vedoucí do Malého Vestce ( směr k.ú. Rašovice u Nymburka do 
k.ú.Netřebice u Nymburka je cca po 600m odpočka do leva a pak cca po 200m je sraz 
vlastníků) 

23- v zatáčce na silnici vedoucí z k.ú. Vestec nad Mrlinou do k.ú. Nový Dvůr u Oskořínka 
(Rozpakov) 

24- u mostu na statku Havransko – vodní tok Křinecká Blatnice 
25- v zatáčce na silnici vedoucí z k.ú.Vestec nad Mrlinou do k.ú. Nový Dvůr u Oskořínka 

(Rozpakov) 
26- na konci cesty u vodního toku Křinecké Blatnice - Leč 
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