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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 40

Rozeslána dne 5. dubna 2017

Cena Kč 144,–

O B S A H:
105. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
106. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
107. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
110. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
111. V y h l á š k a o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
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105
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Bublák a niva Plesné (dále jen „národní přírodní
památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) křovinných a lesních ekosystémů mokřadních
vrbin, mokřadních olšin, rašelinných lesů, lužních lesů a bučin,
b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných
a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace
vysokých ostřic a makrofytní vegetace vodních
toků,
c) travinných ekosystémů luk a pastvin,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba)
a rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia),
včetně jejich populací,
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů mihule potoční (Lampetra planeri), blatnice
skvrnité (Pelobates fuscus) a bobra evropského
(Castor fiber), včetně jejich populací a
f) mofet (přírodní vývěry oxidu uhličitého a hélia)
a přírodních vývěrů minerálních vod.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na

území Karlovarského kraje, v katastrálním území
Bor u Kopaniny, Doubrava u Milhostova, Hartoušov, Hněvín, Milhostov, Mlýnek, Mostek u Křižovatky a Vackovec. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Hněvín, Milhostov, Mostek u Křižovatky a Vackovec. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích
za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
(1) Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) provádět geologické práce spojené se zásahem
do zemského povrchu,

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny
nebo poškození národní přírodní památky,
d) povolovat nebo provádět stavby, povolovat
nebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,
f) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,
g) provádět zásahy do koryt vodních toků nebo
jinak měnit přirozený vodní režim území, které
nepoškodí národní přírodní památku,
h) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
i) vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou obnovy lesa anebo vypouštět živočichy,
j) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích,

(2) Souhlasu orgánu ochrany přírody podle
odstavce 1 není třeba k činnostem prováděným
na pozemcích parcelní čísla 10 a 11 v katastrálním
území Doubrava u Milhostova v souvislosti s využitím přírodního léčivého zdroje peloidu z ložiska
Vackovec II.
§3
Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v ochranném pásmu národní přírodní památky
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků,
c) hnojit pozemky,
d) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích, nebo
e) rozdělávat ohně.

k) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
l) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení, nebo
m) rozdělávat ohně.
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§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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106
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kosířské lomy (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) travinných ekosystémů suchých trávníků, luk
a pastvin,

trických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Čelechovice na Hané a Slatinky.
Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

b) skalních ekosystémů skal a drolin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis)
a lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri),
včetně jejich populací,
d) biotopů vzácného a ohroženého druhu živočicha přástevníka kostivalového (Callimorpha
quadripunctaria), včetně jeho populací a
e) odkrytého geologického profilu, naleziště zkamenělin prvohorní fauny a krasových jevů
v souvrství devonských vápenců.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Olomouckého kraje, v katastrálních územích
Čelechovice na Hané a Slatinky. Hranice národní
přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geome-

§2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) provádět geologické práce spojené se zásahem
do zemského povrchu,
c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny
nebo poškození národní přírodní památky,
d) povolovat nebo provádět stavby, povolovat
nebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
e) upravovat povrch pozemních komunikací s pou-

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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žitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,

Částka 40

publiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné
správy a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.

f) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,
g) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,

§3

h) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu

i) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích,

Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v ochranném pásmu národní přírodní památky

j) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), nebo

k) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,

b) povolovat nebo provádět geologické práce, hornickou činnost nebo jiné činnosti prováděné
hornickým způsobem.

l) rozdělávat ohně,
m) tábořit, nebo
n) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České re-

§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

3

) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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107
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Malhotky (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) travinných ekosystémů suchých trávníků a lesních lemů,
b) lesních ekosystémů teplomilných doubrav a dubohabřin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
vstavače nachového (Orchis purpurea) a vstavače
vojenského (Orchis militaris), včetně jejich populací a
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědáska černýšového (Melitaea aurelia),
modráska kozincového (Glaucopsyche alexis)
a snovačky pětitečné (Euryopis quinqueguttata),
včetně jejich populací.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Letošov a Nevojice. Hranice národní přírodní
památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických

obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou
uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Letošov. Hranice ochranného pásma
národní 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. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět stavby, povolovat
nebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
c) provádět geologické práce spojené se zásahem
do zemského povrchu,
d) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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f) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou
obnovy lesa, anebo vypouštět živočichy,
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i) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky.

g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

Účinnost

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení, nebo

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

§3

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2017 Sb.
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108
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:

nicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce
tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Vyhlášení národní přírodní památky

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Rašovické skály (dále jen „národní přírodní památka“).

§2

§1

Bližší ochranné podmínky

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v národní přírodní památce

a) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin,
suchých trávníků a lesních lemů,

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných
doubrav, suťových lesů a bučin,

b) provádět geologické práce spojené se zásahem
do zemského povrchu,

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
pochybku severního (Androsace septentrionalis), řeřišničníku skalního (Arabidopsis petraea),
hvozdíku sivého (Dianthus gratianopolitanus),
huseníku chudokvětého (Fourraea alpina),
koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica) a sasanky lesní (Anemone
sylvestris), včetně jejich populací a

d) povolovat nebo provádět stavby, povolovat
nebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,

d) skalních stěn a výchozů budovaných výlevy láv
(bazanity, tefrity, trachyty, fonolity) a lávovými
aglomeráty.

e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálních územích
Lestkov u Klášterce nad Ohří a Suchý Důl u Klášterce nad Ohří. Hranice národní přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřad-

f) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny či
poškozování národní přírodní památky,

g) provádět těžební práce v lesích v období od
1. března do 30. června kalendářního roku;
souhlas se nevyžaduje při provádění nahodilých
těžeb,

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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h) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
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k) organizovat nebo pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce.

i) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,

Účinnost

j) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
nebo

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

§3

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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109
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Zlatník (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a) přirozených skalních a travinných ekosystémů
skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů,
b) přirozených křovinných a lesních ekosystémů
nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin a teplomilných doubrav a
c) mohutného vypreparovaného lakolitu budovaného sodalitickým fonolitem, modelovaného
procesy mrazového zvětrávání, s vysokými
skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, kryoplanačními terasami, včetně kamenných moří s ledovými jámami.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na

území Ústeckého kraje, v katastrálním území České
Zlatníky. Hranice národní přírodní rezervace 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 této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2), nebo
b) provádět geologické práce spojené se zásahem
do území.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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110
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní rezervace

souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak
jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze
č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Velký Špičák (dále jen „národní přírodní rezervace“).

Bližší ochranné podmínky

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v národní přírodní rezervaci

a) přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a mokřadních olšin,

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), nebo

b) skalních ekosystémů skal a drolin a

b) provádět geologické práce spojené se zásahem
do území.

c) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny
dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně
jeho populace.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Třešť
a Loučky u Jihlavy. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Třešť a Loučky u Jihlavy. Hranice
ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy

§2

§3
Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v ochranném pásmu národní přírodní rezervace
a) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
nebo
b) vysazovat nebo vysévat rostliny; souhlas se nevyžaduje pro umělou obnovu lesa s využitím
stanovištně původních listnatých dřevin a jedle
bělokoré a pro činnosti a opatření prováděné na
podporu přirozené obnovy lesa.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona
č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/
/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/
/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/
/2006 Sb., a podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona
č. 250/2014 Sb.:

§1
Zrušovací ustanovení
Vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 18. července 1974 o vyhlášení chráněných přírodních výtvorů „Růžičkův lom“ a „Státní
lom“ u Čelechovic na Hané se zrušuje.
§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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