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Rozeslána dne 29. listopadu 2010

Cena Kč 33,–

O B S A H:
325. V y h l áš k a o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
326. V y h l áš k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
327. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek
328. Sděl en í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
329. S děl en í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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325
V Y HLÁŠ K A
ze dne 11. listopadu 2010
o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně
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. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Předmět ochrany

§1
Vymezení národní přírodní památky
a jejího ochranného pásma
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně (dále jen „národní přírodní památka“)
a její ochranné pásmo.
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálním území Dolní
Hořice. 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.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním
území Dolní Hořice. 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.
(4) Orientační grafické znázornění území národní

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:
a) podzemní a povrchové krasové jevy vytvořené
v hrubozrnných a dolomitických krystalických vápencích a nekrasových horninách moldanubika,
zahrnující komplex Chýnovské jeskyně, včetně
přirozených výplní jeskyní,
b) vzácné minerální formy, zejména fialová odrůda
tremolitu hexagonit,
c) přírodní společenstva jeskyní, včetně vzácných
a ohrožených druhů živočichů, zejména populace
a biotop silně ohroženého druhu živočicha netopýra řasnatého (Myotis nattereri),
d) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Chýnovská jeskyně a které se
nacházejí na území národní přírodní památky.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů
jejich využití3),

1

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

2

) Příloha č. 150 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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b) provádět změny dokončených staveb nebo změny
staveb před jejich dokončením4),
c) provozovat pro veřejnost zpřístupněné části Chýnovské jeskyně, včetně prodejních a jiných služeb
s tím souvisejících,
d) provádět výzkum v jeskyních nebo výzkum přírodních jevů na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí, jež nezpůsobí změnu či poškození národní
přírodní památky,
e) vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,

f) provádět geologické práce spojené se zásahem do
zemského povrchu, jež nezpůsobí změnu či poškození národní přírodní památky, nebo
g) vyznačovat cyklistické stezky nebo trasy pro pěší.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2010.

Ministr:
Mgr. Drobil v. r.

4

) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.
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326
V Y HLÁŠ K A
ze dne 11. listopadu 2010
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
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. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Černé a Čertovo jezero (dále jen „národní přírodní
rezervace“).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Plzeňského kraje, v katastrálních územích Alžbětín a Hojsova Stráž. 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.
(3) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

a) přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí a balvanitých
polí a stojatých oligotrofních vod ledovcových jezer,
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šídlatky jezerní (Isoëtes lacustris), včetně jejího
biotopu,
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jinými právními předpisy2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Šumava a které se nacházejí na
území národní přírodní rezervace.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3), nebo
b) zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení.

§2

§4

Předmět ochrany

Účinnost

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2010.

Ministr:
Mgr. Drobil 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.

2

) Příloha č. 187 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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327
V Y HLÁŠ K A
ze dne 11. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb.,
o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny
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. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

rodní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek, se za slovo „Hlavňov“
vkládají slova „ , Suchý Důl“.
Čl. II

Čl. I
V § 2 vyhlášky č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Ná-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2010.

Ministr:
Mgr. Drobil v. r.
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328
S DĚ LENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 19. listopadu 2010
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 9. dubna 2011 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

BRTNIČKA

JIHLAVA

VYSOČINA

Ministr:
Mgr. John v. r.
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329
S DĚ LENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 19. listopadu 2010
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 9. dubna 2011 nové volby do zastupitelstev obcí:

obec

okres

kraj

HORNÍ KAMENICE

DOMAŽLICE

PLZEŇSKÝ

KŠICE

TACHOV

PLZEŇSKÝ

Ministr:
Mgr. John v. r.
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