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Rozeslána dne 29. července 2014

Cena Kč 144,–

O B S A H:
147. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
148. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
149. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
150. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
151. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
152. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
153. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
154. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
155. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
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147
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov
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.:

§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

§1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Ciboušov (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálním území Vernéřov. 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) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2

b) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj,
c) sbírat a odnášet z území nerosty nebo archeologické nálezy,
d) povolovat a provádět průzkumné nebo výzkumné práce,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy, nebo
f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu
státní správy, veterinární služby a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.
§4

Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
je mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu
a jaspisu.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014.

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. 81/2001 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 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
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.
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148
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák
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.:

§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

§1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Doupňák (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálních územích
Klášterec nad Ohří a Miřetice u Klášterce nad Ohří.
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) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

b) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj,
c) sbírat a odnášet z území nerosty nebo archeologické nálezy,
d) povolovat a provádět průzkumné nebo výzkumné práce,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy, nebo
f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu
státní správy, veterinární služby a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.

§2
§4

Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
je mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu
a jaspisu.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014.

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), a § 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
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.
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149
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Luční 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
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Luční (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálním území Turovec. 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) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:
a) fragment acidofilní doubravy na hrázi rybníka,
b) společenstvo teplomilných hřibovitých (Boletales) a holubinkotvarých (Russulales) hub včetně
vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů,
c) společenstvo stenotopních xylosaprofilních
a mycetofilních druhů hmyzu, včetně vzácných
a ohrožených druhů a jejich biotopů, a
d) společenstvo rákosin a příbřežní vegetace rybníka, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů.

§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením
nebo umisťovat stavby, reklamní a informační
zařízení,
c) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu státní
správy, veterinární služby, vozidel správce vodního toku a vozidel potřebných pro zajištění
hospodaření na rybníce a péče o něj,
d) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj, včetně úprav
povrchu pozemních komunikací,
e) povolovat nebo provádět změny vodního režimu na pozemcích,
f) povolovat nebo provádět manipulaci, aplikaci
nebo jakékoliv jiné použití chemických látek
nebo hnojiv,
g) přikrmovat zvěř nebo zřizovat slaniska pro zvěř,
h) rozdělávat oheň, nebo
i) ukládat věci.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014.

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), a § 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
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.
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150
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích
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
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Na Adamcích (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Želetice u Kyjova a Nenkovice. 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.

§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:
a) společenstva subpanonských úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae) a širokolistých suchých trávníků (Bromion erecti),
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů hadinec červený (Echium maculatum) a lýkovec vonný (Daphne cneorum),
včetně jejich biotopů, a
c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména
populace druhů modráska ligrusového (Polyommatus damon), kudlanka nábožná (Mantis
religiosa) a strnad luční (Miliaria calandra),
včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Želetice u Kyjova a Nenkovice.
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.

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

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

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením
nebo umisťovat stavby, reklamní a informační
zařízení,
c) povolovat nebo 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), a § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy,

§4

f) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky, nebo

Účinnost

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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151
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby
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
Vymezení národní přírodní památky

§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:
a) společenstva úzkolistých suchých trávníků
(Festucion valesiacae), širokolistých suchých
trávníků (Bromion erecti) a suchých bylinných
lemů (Geranion sanguinei),

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Pouzdřanská step – Kolby (dále jen „národní přírodní památka“).

b) společenstva vysokých mezofilních a xerofilních
křovin (Berberidion) a nízkých xerofilních křovin (Prunion spinosae),

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Pouzdřany a Uherčice u Hustopečí. 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.

c) společenstva panonských dubohabřin (Primulo
veris-Carpinetum) a panonských teplomilných
doubrav na spraši (Aceri tataricae-Quercion),

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Pouzdřany. 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.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

1

d) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména
populace druhů pelyněk Pančičův (Artemisia
pancicii), kozinec bezlodyžný (Astragalus
excapus), katrán tatarský (Crambe tataria)
a sesel pestrý (Seseli pallasii), včetně jejich biotopů, a
e) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména
populace druhů krajník zlatotečný (Calosoma
auropunctatum), roháč obecný (Lucanus
cervus), střevlík uherský (Carabus hungaricus),
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), ostruháček
česvinový (Satyrium ilicis), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), strnad
luční (Miliaria calandra) a vlha pestrá (Merops
apiaster), včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce

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

f) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení, nebo

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

g) rozdělávat ohně, mimo rozdělávání ohňů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření v lese.

c) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy,

§4

d) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

Účinnost

e) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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152
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště
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

a) přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, rašelinných březin a vrchovišť s klečí a
b) přirozená bezlesí tvořená především společenstvy otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků
a lučních pramenišť bez tvorby pěnovců.

Vymezení národní přírodní rezervace
§3

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Novodomské rašeliniště (dále jen „národní přírodní
rezervace“).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálních územích
Načetín u Kalku a Pohraniční. 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 a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,
c) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti, nebo
d) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území.

§2

§4

Předmět ochrany

Účinnost

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

Bližší ochranné podmínky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014.

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), a § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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153
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová
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
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Tabulová (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Bavory, Klentnice a Perná. 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 a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené především
teplomilnými doubravami a suťovými lesy,
b) přirozená společenstva bazifilní vegetace efemér
a sukulentů, skalní vegetace s kostřavou sivou,
pěchavové trávníky, úzkolisté suché trávníky,
pohyblivé sutě karbonátových hornin a štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin,

c) soubor podzemních a povrchových krasových
jevů tvořený zejména menšími jeskyněmi,
závrty, skalními útvary a škrapy,
d) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin,
zejména hvozdíku Lumnitzerova (Dianthus
lumnitzeri), koniklece velkokvětého (Pulsatilla
grandis), kosatce skalního písečného (Iris
humilis subsp. arenaria) a šalvěje etiopské
(Salvia aethiopis), včetně jejich biotopů, a
e) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména kobylky ságy (Saga pedo),
přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), roháče obecného (Lucanus cervus)
a střevlíka uherského (Carabus hungaricus),
včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu, nebo
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014.

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), a § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Částka 62

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Strana 1633

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2014 Sb.

Strana 1634

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Částka 62

Částka 62

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Strana 1635

Strana 1636

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Částka 62

Částka 62

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Strana 1637

Strana 1638

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Částka 62

Částka 62

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Strana 1639

Strana 1640

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Částka 62

Částka 62

Sbírka zákonů č. 153 / 2014

Strana 1641

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 153/2014 Sb.

Sbírka zákonů č. 154 / 2014

Strana 1642
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154
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014,
kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb.,
o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská
a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší:
Čl. I

v motorové naftě uvedené na trh nesmí překročit
1,5 % hmotnostních.“.
10. V § 3 se doplňují odstavce 6 a 7, které
včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší,
se mění takto:

„(6) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 3
písm. b) se nevztahují na plavidla používající metodu
snižování emisí, na základě které nepřetržitě plní
emisní limity uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu
2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES,
pokud jde o obsah síry v lodních palivech.“.

(7) Metoda snižování emisí musí být v souladu
s kritérii uvedenými v příloze č. 4 k této vyhlášce
a musí být schválena postupem podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na
námořní zařízení7) nebo postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8).

2. V § 2 písm. b) se slova „třídy DMB a DMZ“
nahrazují slovy „třídu DMB“.
3. V § 2 písm. c) se slova „DMX a DMA“ nahrazují slovy „DMX, DMA a DMZ“.
4. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) metodou snižování emisí doplněk, materiál, přístroj nebo zařízení určené k montáži na plavidlo, jiný postup nebo alternativní palivo, jejichž používání vede ke snížení emisí.“.
5. V § 3 odst. 1 větě první se za slovo „síry“
vkládají slova „podle úmluvy MARPOL“.
6. V § 3 odst. 1 větě první se slova „1,5“ nahrazují slovy „1“ a ve větě druhé se slova „4,5“ nahrazují slovy „3,5“.
7. V § 3 odst. 1 větě první se slova „1“ nahrazují slovy „0,1“.
8. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „3,5“ nahrazují slovy „0,5“.
9. V § 3 odst. 2 se doplňuje věta „Obsah síry

7

) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

8

) Článek 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se
zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.“.

11. V § 4 se na konci textu odstavců 1 a 2 doplňují slova „a podle dodatku VI k příloze VI
úmluvy MARPOL4)“.
12. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „identifikační
číslo“ nahrazují slovy „identifikační číslo osoby“.
13. V přílohách č. 1 a 2 se slova „Motorová
nafta DMZ“ nahrazují slovy „Plynový olej DMZ“.
14. V příloze č. 2 bodu 1 se slova „identifikační
číslo“ nahrazují slovy „identifikační číslo osoby“.
15. Doplňují se přílohy č. 3 a 4, které včetně
nadpisů znějí:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
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2014, s výjimkou bodu 7, který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2015, a bodu 8, který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2020.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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155
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014,
kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 4 odst. 9, § 6 odst. 9 a § 16 odst. 8 zákona č. 201/
/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Čl. I
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:
„d) plynovým olejem jakékoliv kapalné palivo
vyrobené z ropy s výjimkou lodního paliva5)
uvedené pod kódy 2710 19 25, 2710 19 29,
2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 nebo
2710 20 19 kombinované nomenklatury v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/873), nebo
jakékoliv kapalné palivo s výjimkou lodního paliva5), z něhož se při teplotě 250 °C vydestiluje
s použitím metody podle určené technické
normy podle zákona o technických požadavcích na výrobky2) méně než 65 % objemových

včetně ztrát a do teploty 350 °C se vydestiluje
nejméně 85 % objemových včetně ztrát,
e) těžkým topným olejem jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy s výjimkou lodního
paliva5) a plynového oleje uvedené pod kódy 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31,
2710 20 35 nebo 2710 20 39 kombinované
nomenklatury v příloze I nařízení Rady (EHS)
č. 2658/873), které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do kategorie těžkých olejů
určených k použití jako palivo, z něhož se při
teplotě 250 °C vydestiluje s použitím metody
podle určené technické normy podle zákona
o technických požadavcích na výrobky2) méně
než 65 % objemových včetně ztrát; pokud není
možno provést destilaci podle této metody,
produkt je pokládán za těžký topný olej.
5

) Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na
kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní
plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění vyhlášky
č. 154/2014 Sb.“.

2. V § 28 se odstavec 7 zrušuje.
3. V příloze č. 4 části I bodě 2.1 tabulka zní:

Vysvětlivky:
1) V případě, že emise oxidu siřičitého nebo celkového organického uhlíku nevznikají tepelným zpracováním odpadu, může krajský úřad udělit výjimky z emisních limitů stanovených pro tyto znečišťující látky.
2) Při stanovení emisního limitu pro oxid siřičitý vychází krajský úřad z emisního limitu uvedeného
v bodě 4.1.2 přílohy č. 8 k této vyhlášce.“.
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4. V příloze č. 8 části II bodě 4.1.3 tabulka zní:

Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 6
vyhlášky č. 415/2012 Sb. se uplatní nejdříve od
1. ledna 2016, nejde-li o stacionární zdroj tepelně
zpracovávající odpad nebo spalovací stacionární
zdroj, pro nějž byla podána kompletní žádost o první
povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo
byl uveden do provozu po 7. lednu 2014. Pro spalovací stacionární zdroje využívající některý z přechod-

ných režimů podle § 37, 38 nebo 39 zákona č. 201/
/2012 Sb., ve znění zákona č. 87/2014 Sb., se § 8
odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012
Sb. uplatní až po skončení využití těchto režimů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2014 s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti
dnem 1. října 2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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