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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. října 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků
a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací,

ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/
/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/
/2009 Sb.:

Čl. I

V nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených
pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/
/2007 Sb., § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2
Výše časového poplatku

Časový poplatek za vozidlo v systému časového
zpoplatnění činí

a) za kalendářní rok 1 200 Kč,
b) za 1 měsíc 350 Kč,
c) za 10 dnů 250 Kč.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Kupóny prokazující úhradu časového poplatku na
jeden měsíc nebo na sedm dnů, jejichž platnost počíná
v roce 2009, jsou do konce tohoto roku prodávány za
cenu ve výši podle § 2 písm. b) a c) nařízení vlády
č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb
mýtného za užívání určených pozemních komunikací,
ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2009, s výjimkou ustanovení čl. I, pokud jde o § 2
písm. b) a c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Slamečka, MBA v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. října 2009

o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Českobudějovické
rybníky (dále jen „ptačí oblast“).

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou popu-
lace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka
obecného (Sterna hirundo), slavíka modráčka (Luscinia
svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné
(Anas strepera) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a ob-
nova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle
odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajiš-
tění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve
stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2
Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského
kraje v katastrálních územích Bavorovice, Břehov, Čej-
kovice u Hluboké nad Vltavou, České Budějovice 2,
České Vrbné, Češnovice, Dasný, Dívčice, Haklovy
Dvory, Hluboká nad Vltavou, Jaronice, Křenovice
u Dubného, Lékařova Lhota, Mahouš, Malé Chrášťany,
Munice, Mydlovary u Dívčic, Nákří, Němčice u Neto-
lic, Olešník, Pašice, Pištín, Plástovice, Sedlec u Českých
Budějovic, Tupesy, Vlhlavy a Zliv u Českých Budějo-
vic.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti
jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orien-
tační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž

je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústřed-
ním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podo-
bě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu
Jihočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast
nachází.

§ 3
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu

ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného
orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo sou-
časně zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí3),

a) měnit výši vodní hladiny v období od 1. dubna do
31. července o více než 20 cm v období kratším než
14 dní na rybnících Bezdrev, Dasenský, Domin,
Vyšatov a Zbudovský,

b) vstupovat do kolonií kvakoše nočního v období od
1. dubna do 31. srpna a do kolonií rybáka obec-
ného v období od 15. dubna do 31. července,

c) zasahovat do porostů dřevin na ostrovech s hnízd-
ními koloniemi kvakoše nočního,

d) vstupovat do litorálních porostů rybníků v období
od 1. března do 31. července kromě vlastníků a ná-
jemců pozemků za účelem řádného rybářského
hospodaření a uživatelů honitby za účelem péče
o vypuštěné kachny,

e) měnit využití území4),
f) odstraňovat litorální porosty, nebo
g) provádět lov vodní pernaté zvěře, kterou lze

obhospodařovat lovem5), na rybnících Volešek,
Zlivský a Vlhlavský. V případě rybníka Zlivský
se podmínka vztahuje pouze na vodní hladinu a li-
torální porosty.

(2) Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody
není třeba
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1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4) § 80 zákona č. 183/2006 Sb.
5) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.



a) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) v pří-
padě povodňové, havarijní nebo mimořádné kli-
matické situace,

b) při realizaci činností k zajištění provozní způsobi-
losti pozemní komunikace6),

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. d) a f) v ob-
vodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy podle
jiného právního předpisu7),

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), pokud tyto
činnosti podléhají rozhodnutí podle jiného práv-

ního předpisu8) a příslušný orgán ochrany přírody
k němu vydal stanovisko, nebo

e) podle odstavce 1 písm. f), jestliže byly tyto čin-
nosti oznámeny nejméně 20 dní předem přísluš-
nému orgánu ochrany přírody.

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Miko, Ph.D. v. r.
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6) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
7) § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
8) § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb.



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 405/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 405/2009 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. října 2009

o vymezení Ptačí oblasti Dehtář

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Dehtář (dále jen
„ptačí oblast“).

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou popu-
lace rybáka obecného (Sterna hirundo) a husy velké
(Anser anser) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je za-
chování a obnova ekosystémů významných pro druhy
těchto ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a za-
jištění podmínek pro zachování populací těchto druhů
ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2
Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského
kraje v katastrálních územích Čakov u Českých Budě-
jovic, Dehtáře u Českých Budějovic, Radošovice u Čes-
kých Budějovic, Záboří u Českých Budějovic a Žabo-
vřesky u Českých Budějovic.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti
jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orien-
tační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž
je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústřed-
ním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podo-
bě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu
Jihočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou

působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast
nachází.

§ 3
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu

ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgá-
nu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti

a) zřizovat nová myslivecká a rekreační zařízení,
b) v období prvního roku dvouletého hospodářského

cyklu od 1. dubna do 31. července měnit výši
vodní hladiny nad kótu 405,85 m. n. m., v období
druhého roku dvouletého hospodářského cyklu
od 1. dubna do 31. července měnit výši vodní hla-
diny nad kótu 406,40 m. n. m.,

c) v období od 1. dubna do 31. července měnit výši
vodní hladiny o více než 20 cm při úrovni hladi-
ny nad kótou 405,45 m. n. m. v době kratší než
14 dnů,

d) v období od 1. srpna do 31. března měnit výši
vodní hladiny nad kótu 406,40 m. n. m. po dobu
delší než 30 dnů, nebo

e) vstupovat do kolonie rybáka obecného v období
od 15. dubna do 31. července.

(2) Předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody
k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. b) až d) není
třeba v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné
klimatické situace.

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr životního prostředí:
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1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 406/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 406/2009 Sb.
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