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269
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
V Jezírkách (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně
a) travinných ekosystémů luk a pastvin,
b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných
a přechodových rašelinišť a vegetace parožnatek,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata),
vstavače bahenního (Orchis palustris) a žluťuchy
žluté (Thalictrum flavum), včetně jejich populací,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a kuňky
ohnivé (Bombina bombina), včetně jejich populací.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálním území
Velim. Hranice 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

§2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
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) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků,
d) provádět zemní práce,
e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesním pozemku,
f) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi na pozemcích,
g) zřizovat rybářská zařízení,
h) vysazovat nebo lovit ryby,
i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
j) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
k) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
nebo

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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l) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel
základních složek integrovaného záchranného
systému3) a ozbrojených sil České republiky
při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů
veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně
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a vozidel potřebných pro zajištění veterinární
péče.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

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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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2018 Sb.
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270
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

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

§1

Bližší ochranné podmínky

Vyhlášení národní přírodní památky

Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Železná hůrka (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně
a) travinných ekosystémů luk a pastvin a suchých
trávníků,
b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
vratičky měsíční (Botrychium lunaria) a zimostrázku alpského (Polygala chamaebuxus), včetně jejich populací,
c) zbytku pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Karlovarského kraje, v katastrálním území
Mýtina I. Hranice 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. 1
k této vyhlášce.

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) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi,
e) ukládat věci,
f) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
g) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
h) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
nebo
i) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel
základních složek integrovaného záchranného
systému3) a ozbrojených sil České republiky
při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů

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).

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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veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně
a vozidel potřebných pro zajištění veterinární
péče.
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§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Strana 4736

Sbírka zákonů č. 270 / 2018

Částka 137

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 270/2018 Sb.

Částka 137

Sbírka zákonů č. 270 / 2018

Strana 4737

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 270/2018 Sb.

Sbírka zákonů č. 271 / 2018

Strana 4738

Částka 137

271
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Rohová (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) přirozených lesních ekosystémů suťových lesů
a bučin,
b) skalních ekosystémů skal a drolin,

tastrálních územích Boršov u Moravské Třebové,
Dlouhá Loučka a Křenov. Hranice ochranného
pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami,
jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů 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.
§2
Bližší ochranné podmínky

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea),
starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich populací,

Na celém území národní přírodní rezervace lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

d) severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně.

b) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení, opatření nebo jiné úkony podle
jiných právních předpisů, nebo

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

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Pardubického kraje, v katastrálních územích
Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov. 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.

V ochranném pásmu národní přírodní rezervace
lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v ka-

a) provádět obnovní těžbu v porostech na plochách, které jsou větší než 0,50 ha a jejichž ma-

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu.
§3
Činnosti vázané na souhlas
v ochranném pásmu

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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ximální šíře plochy převyšuje 1,5násobek střední výšky těženého porostu,

d) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo

b) provádět těžební práce v lesích v období od
1. dubna do 31. července kalendářního roku,
vyjma těžeb nahodilých,

e) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení.

c) vysazovat nebo vysévat rostliny; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré při obnově lesa a pro činnosti a opatření
prováděné na podporu přirozené obnovy lesa,

§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o změně a zrušení některých právních předpisů 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., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017
Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12
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., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
Čl. I
Výnos Ministerstva kultury České socialistické
republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/
/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť se mění
takto:
1. V § 1 se položky 26. „pro rezervaci „Novodomské rašeliniště“ a její ochranné pásmo v příloze XXVI“, 39. „pro rezervaci „Soos“ v příloze XXXIX“ a 49. „pro rezervaci „Velký Špičák“
v příloze XLIX“ zrušují.
2. Přílohy XXVI, XXXIX a XLIX se zrušují.

území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové;
„Černá stráň“, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; „U císařské studánky“,
katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové a „Častovec“, katastrální území Běleč
nad Orlicí, okres Hradec Králové, kraj Východočeský se mění takto:
1. V názvu výnosu se slova „ „Sítovka“, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec
Králové;“ zrušují.
2. V úvodní větě výnosu se slovo „Sítovka,“
zrušuje.
3. Věta „Rezervace „Sítovka“ se rozprostírá
v kat. území Nový Hradec Králové, okres Hradec
Králové, na parcele č. 942/20 část, v obvodu lesního
závodu v Hořicích, v polesí Nový Hradec Králové,
oddělení 104 a o celkové výměře 8,14 ha.“ se zrušuje.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu
ze dne 28. dubna 1961, kterou byl vyhlášen
chráněný přírodní výtvor „Železná hůrka“.
2. Vyhláška Okresního národního výboru v Kolíně
ze dne 17. prosince 1987, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor „V jezírkách“.
Čl. IV

Čl. II
Výnos Ministerstva školství a kultury ze dne
8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2 o zřízení státních přírodních rezervací „Sítovka“, katastrální

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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