
Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 8 Rozeslána dne 28. ledna 2009 Cena Kč 70,–

O B S A H :

23. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zá-
kona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace No-
vozámecký rybník (dále jen „národní přírodní rezer-
vace“).

(2) Předmětem ochrany je ornitologická lokalita
s hojným výskytem vodních a mokřadních druhů
ptáků a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosy-
stémů, zejména slatinných luk, rákosin, přirozených
bažinných olšin a vrbin, vytvořených kolem Novozá-
meckého rybníka. Předmětem ochrany jsou rovněž
typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným
právním předpisem1) vyhlášena Evropsky významná
lokalita Jestřebsko – Dokesko a které se nacházejí na
území národní přírodní rezervace.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na úze-
mí Libereckého kraje v katastrálních územích Jestřebí
u České Lípy a Zahrádky u České Lípy. Hranice ná-
rodní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geome-
trickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigono-
metrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační

grafické znázornění území národní přírodní rezervace
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení.

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se
rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálním
území Jestřebí u České Lípy. Hranice ochranného
pásma národní přírodní rezervace se stanoví samostat-
ným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
systému 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. Orientační grafické znázornění
ochranného pásma národní přírodní rezervace je uve-
deno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

Sbírka zákonů č. 23 / 2009Strana 266 Částka 8

1) Příloha č. 359 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů.

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

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 23/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 23 / 2009Částka 8 Strana 267



Sbírka zákonů č. 23 / 2009Strana 268 Částka 8



Sbírka zákonů č. 23 / 2009Částka 8 Strana 269



Sbírka zákonů č. 23 / 2009Strana 270 Částka 8



Sbírka zákonů č. 23 / 2009Částka 8 Strana 271



Sbírka zákonů č. 23 / 2009Strana 272 Částka 8



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 23/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 23 / 2009Částka 8 Strana 273



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 23/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 23 / 2009Strana 274 Částka 8
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009

o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zá-
kona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

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

(2) Předmětem ochrany je geomorfologicky cenné
kaňonovité údolí Robečského potoka vytvořené ve
svrchně křídových kvádrových pískovcích a komplex
bažinných olšin a jasanových luhů tvořících biotop
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
včetně početné populace bledule jarní (Leucojum
vernum) v údolní nivě.

§ 2
Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území
Libereckého kraje v katastrálních územích Kvítkov
uČeské Lípy, Sosnová uČeské Lípy a Zahrádky u Čes-
ké Lípy. Hranice národní přírodní památky se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stra-
nami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vy-

hlášce. Orientační grafické znázornění území národní
přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití2),

b) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního materiálu stejného geolo-
gického původu,

c) provádět značení horolezeckých terénů, umísťová-
ní nebo údržbu horolezeckých zařízení včetně
osazování trvalých jisticích prostředků,

d) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké
terény označené v souladu s touto vyhláškou,

e) vyznačovat cyklotrasy nebo turistické stezky,
f) zřizovat myslivecká zařízení,
g) rozdělávat ohně.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Sbírka zákonů č. 24 / 2009Částka 8 Strana 275

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) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 24/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 24 / 2009Strana 276 Částka 8



Sbírka zákonů č. 24 / 2009Částka 8 Strana 277



Sbírka zákonů č. 24 / 2009Strana 278 Částka 8



Sbírka zákonů č. 24 / 2009Částka 8 Strana 279



Sbírka zákonů č. 24 / 2009Strana 280 Částka 8



Sbírka zákonů č. 24 / 2009Částka 8 Strana 281



Sbírka zákonů č. 24 / 2009Strana 282 Částka 8



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 24/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 24 / 2009Částka 8 Strana 283
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009

o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zá-
kona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

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

(2) Předmětem ochrany je slatinné a přechodové
rašeliniště s četnými vodními plochami tvořící biotop
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
včetně populací hrotnosemenky hnědé (Rhynchospora
fusca) a leknínu bělostného (Nymphaea candida). Před-
mětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť
a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1) vy-
hlášena Evropsky významná lokalita Jestřebsko – Do-
kesko a které se nacházejí na území národní přírodní
památky.

§ 2
Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území
Libereckého kraje v katastrálním území Doksy u Má-
chova jezera. Hranice národní přírodní památky se
stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímý-
mi stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2).
Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců
tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze
č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění
území národní přírodní památky je uvedeno v příloze
č. 3 k této vyhlášce.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního materiálu stejného geolo-
gického původu,

c) skladovat dřevo nebo jiné materiály, a to i pře-
chodně,

d) zřizovat myslivecká zařízení.

§ 4
Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Libereckého kraje v katastrálním
území Doksy u Máchova jezera. Hranice ochranného
pásma národní přírodní památky se stanoví samostat-
ným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
systému 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. Orientační grafické znázornění
ochranného pásma národní přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

Sbírka zákonů č. 25 / 2009Strana 284 Částka 8

1) Příloha č. 359 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů.

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

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 25/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 25 / 2009Částka 8 Strana 285



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Strana 286 Částka 8



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Částka 8 Strana 287



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Strana 288 Částka 8



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 25/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 25 / 2009Částka 8 Strana 289



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Strana 290 Částka 8



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Částka 8 Strana 291



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Strana 292 Částka 8



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Částka 8 Strana 293



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Strana 294 Částka 8



Sbírka zákonů č. 25 / 2009Částka 8 Strana 295



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 25/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 25 / 2009Strana 296 Částka 8
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zá-
kona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

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

(2) Předmětem ochrany jsou přirozené rašelinné
ekosystémy přechodového vrchoviště, představované
především blatkovými bory a rašelinnými smrčinami
a ekosystémy minerotrofních ostřicových a bezkolenco-
vých luk s fragmenty smilkových trávníků přecházejí-
cích do opukových strání se společenstvy širokolistých
suchých trávníků s bohatým výskytem vzácných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem
ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy,
pro které byla jiným právním předpisem1) vyhlášena
Evropsky významná lokalita Dářská rašeliniště a které
se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území
kraje Vysočina v katastrálním území Radostín u Voj-

nova Městce. Hranice národní přírodní rezervace se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2).
Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území
národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2
k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) zřizovat myslivecká zařízení,

c) skladovat dřevo nebo jiné materiály, a to i pře-
chodně.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Sbírka zákonů č. 26 / 2009Částka 8 Strana 297

1) Příloha č. 484 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů.

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

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 26/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 26 / 2009Strana 298 Částka 8



Sbírka zákonů č. 26 / 2009Částka 8 Strana 299



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 26/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 26 / 2009Strana 300 Částka 8
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009

o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zá-
kona č. 312/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Klo-
kočka (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je slatinná louka a mo-
křadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů včetně populací popelivky
sibiřské (Ligularia sibirica) a vrkoče bažinného (Vertigo
moulinsiana). Předmětem ochrany jsou rovněž typy
přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným
právním předpisem1) vyhlášena Evropsky významná
lokalita Klokočka a které se nacházejí na území národní
přírodní památky.

§ 2
Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území
Středočeského kraje v katastrálním území Malá Bělá
a Bělá pod Bezdězem. Hranice národní přírodní pa-
mátky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katas-
trální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrických ob-
razců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické zná-
zornění území národní přírodní památky je uvedeno
v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) skladovat dřevo nebo jiné materiály, a to i pře-
chodně,

c) zřizovat myslivecká zařízení.

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním
území Malá Bělá. Hranice ochranného pásma národní
přírodní památky se stanoví samostatným uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vr-
choly jsou určeny souřadnicemi systému jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vr-
cholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Orientační grafické znázornění ochranného pásma ná-
rodní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k této
vyhlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.
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1) Příloha č. 47 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů.

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

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 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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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zá-
kona č. 312/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Bou-
bínský prales (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany jsou přirozené lesní po-
rosty 5. až 8. vegetačního stupně v masivu Boubína
s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a ži-
vočichů tvořené především kyselými, klenovými a jeřá-
bovými smrčinami (asociací Piceetum acidophillum,
Acereto-Piceetum humidum, Piceetum saxatile, Sorbeto-
-Piceetum), kyselými, svěžími a vlhkými bukovými
smrčinami (asociací Fageto-Piceetum mesotrophicum,
Fageto-Piceetum lapidosum acidophyllum, Fageto-Pi-
ceetum humidum acerosum, Fageto-Piceetum acido-
phyllum) a klenosmrkovými, svěžími a vlhkými smrko-
vými bučinami (asociací Aceri-Piceeto-Fagetum lapido-
sum, Piceeto-Fagetum acerosum deluvium, Piceeto-Fa-
getum mesotrophicum, Piceeto-Fagetum humidum fra-
xinosum) majícími z části charakter původního pralesa.
Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních sta-
novišť a druhy, pro které byla jiným právním předpi-
sem1) vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava
a které se nacházejí na území národní přírodní rezer-
vace.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území
Jihočeského kraje v katastrálních územích Včelná pod
Boubínem a Horní Vltavice. Hranice národní přírodní
rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obraz-
cem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě
katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické zná-
zornění území národní přírodní rezervace je uvedeno
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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1) Příloha č. 187 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů.

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

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 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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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb.,
o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz,
V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce,
Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch

a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírod-
ních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický
Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem
a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce,
Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály,
Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení
bučina, ve znění vyhlášky č. 395/1992 Sb., vyhlášky
č. 432/2000 Sb. a vyhlášky č. 266/2007 Sb., se mění
takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „Holina,“ zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 se slovo „Holina,“ zrušuje.

3. V § 1 odst. 3 se písmeno g) zrušuje a dosavad-
ní písmena h) až o) se označují jako písmena g)
až n).

4. Příloha č. 7 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) a § 90 odst. 6 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/
/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008
Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vy-
hlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhláš-
ky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky
č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky
č. 574/2004 Sb., vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky
č. 175/2006 Sb., vyhlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky
č. 96/2007 Sb., vyhlášky č. 141/2007 Sb., vyhlášky
č. 267/2007 Sb., vyhlášky č. 60/2008 Sb. a vyhlášky
č. 75/2008 Sb., se mění takto:

V příloze č. V se slova „Boubínský prales PT
Horní Vltavice, Včelná p. B. + Výnos MŠVU č. 2.224/
/58 (15. 1. 1958), Dářko ZR Radostín u Vojnova
Městce, Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933),
Novozámecký rybník CL Jestřebí, Zahrádky Výnos
MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933), Klokočka MB
Bělá p. B. + Výnos MK č. 18.830/56 (14. 1. 1956), Peklo
CL Kvítkov, Zahrádky, Sosnová Výnos MKI č. 13.903/
/67 (18. 11. 1967), Swamp CL Doksy Výnos MK ČSR
č. 17.976/72 (29. 12. 1972), Šejval PU Radhošť Vyhláška
ONV Pardubice (12. 5. 1982), Holina CH Lázně
Kynžvart, Valy u Mar. Lázní Vyhláška MŽP ČR č. 6/
/1991 Sb. (14. 12. 1990), Modlivý důl RK Potštejn + Vý-
nos MK č. 2.783/56 (4. 7. 1956) a U Houkvice RK
Petrovice n. Orlicí + Výnos MK č. 45.964/54 (5. 8.
1954)“ zrušují.

Čl. II

Zrušuje se:

1. Příloha č. XXIX výnosu Ministerstva kultury ČSR
č. 17.094/87-VI/2, o vyhlášení ochrany některých
státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť,
ze dne 21. prosince 1987.

2. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.976/72,
o zřízení chráněné studijní plochy „Swamp“, ze
dne 29. prosince 1972.

3. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 2.783/56,
o zřízení státní přírodní rezervace „Modlivý důl“,
ze dne 4. července 1956.

4. Výnos Ministerstva kultury č. 26.374/54 – IX, o zří-
zení rezervace „U Glorietu“, ze dne 5. června 1954.

5. Výnos Ministerstva kultury č. 45.964/54 – IX, o zří-
zení rezervace „U Houkvice“, ze dne 5. srpna 1954.

6. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 2.224/58 –
D/1, o novém vyhlášení a rozšíření státní přírodní
rezervace „Boubínský prales“, ze dne 15. ledna
1958.

7. Výnos Ministerstva kultury č. 18.830/55, o zřízení
státní přírodní rezervace „Klokočka“, ze dne
14. ledna 1956.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Sbírka zákonů č. 30 / 2009Částka 8 Strana 311



31

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2009

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa
v klasickém lyžování Liberec 2009

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) U příležitosti konání FIS mistrovství světa
v klasickém lyžování Liberec 2009 se vydává pamětní
stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“). Její
vyobrazení je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra
a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Hrana dvousetkoruny
v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetko-
runy ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČES-
KÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Při
ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provede-
ní je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle

0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru
0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

§ 2

(1) Na líc i dvousetkoruny je logo FIS mistrov-
ství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. Po ob-
vodu dvousetkoruny je v opisu název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se
zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka min-
covny, která dvousetkorunu razila, je umístněna pod
logem mistrovství.

(2) Na rubu dvousetkoruny je kompozice sko-
kanů na lyžích v pravé části dvousetkoruny a běžců na
lyžích v levé části. Pod kompozicí je ve dvou řádcích
nápis „FIS MISTROVSTVÍ SVĚTA V KLASICKÉM
LYŽOVÁNÍ“. Při horním okraji dvousetkoruny je le-
topočet „2009“. Při spodním okraji dvousetkoruny
jsou umístěny iniciály autora dvousetkoruny, Davida
Čermáka, které jsou tvořeny spojenými písmeny
„ČD“.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. února
2009.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Sbírka zákonů č. 31 / 2009Strana 312 Částka 8



Příloha k vyhlášce č. 31/2009 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny u příležitosti konání FIS
mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009

(lícní a rubová strana)

Sbírka zákonů č. 31 / 2009Částka 8 Strana 313



32

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2009

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Ke 100. výročí dosažení severního pólu se vy-
dává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvou-
setkoruna“). Její vyobrazení je uvedeno v příloze k této
vyhlášce.

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra
a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Hrana dvousetkoruny
v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetko-
runy ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČES-
KÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Při
ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení
je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru
0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

§ 2

(1) Na líc i dvousetkoruny je portrét polárníka
Roberta Pearyho. Na mezikruží je při levém a spodním
okraji dvousetkoruny v neuzavřeném opisu název státu
„ČESKÁ REPUBLIKA“ a při pravém okraji dvouset-
koruny označení nominální hodnoty mince se zkratkou
peněžní jednotky „200 Kč“. Mezi názvem státu a ozna-
čením nominální hodnoty mince je logo Mezinárod-
ního polárního roku, v jehož rámci mince vychází.
Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je
umístněna pod portrétem polárníka.

(2) Na rubu dvousetkoruny je na pozadí symbo-
lického zobrazení severního pólu arktická výprava se
psy, nad níž je polární záře. Na mezikruží je při levém
a spodním okraji dvousetkoruny neuzavřený opis
„DOSAŽENÍ SEVERNÍHO PÓLU“ a při pravém
okraji dvousetkoruny jsou letopočty „1909 – 2009“.
Mezi postavou prvního polárníka a letopočty jsou
umístěny iniciály autora dvousetkoruny, akademického
sochaře Jiřího Věnečka, které jsou tvořeny spojenými
písmeny „jv“.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. března
2009.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 32/2009 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí dosažení severního pólu
(lícní a rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech,
ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

V § 4 odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských
normativech, se číslo „1,37“ nahrazuje číslem „1,36“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Liška v. r.
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34

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 16. ledna 2009

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 27. června 2009 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

TVOROVICE Prostějov Olomoucký

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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35

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. ledna 2009

o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče
a specifických zdravotních výkonů

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 10. prosince 2008 vydalo cenový předpis 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče
a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví část-
ka 7/2008 ze dne 28. prosince 2008 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2009.

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.
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