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VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava
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., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Polab-
ská černava (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálních územích
Mělnická Vrutice a Jelenice u Mělníka. Hranice národní
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální1). 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 Středočeského kraje, v katastrálních
územích Mělnická Vrutice a Velký Borek. Hranice
ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví
uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stra-
nami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy sou-
řadnic 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 uve-
deno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) polabská černava na podloží sladkovodní křídy
a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a luč-
ními společenstvy vzácných mokřadních makro-
fyt, zejména vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou
asociace Cladietum marisci, slatinná společenstva
svazu Caricion davallianae, střídavě vlhké bezko-
lencové louky, vegetace polopřirozených suchých
trávníků a facie křovin na vápnitých podložích,
slatinná společenstva asociace Juncetum subnodu-
losi na přechodu k pcháčovým a bezkolencovým
loukám, vegetace vysokých ostřic nebo tužebníko-
vých lad a jasanovo-olšové lužní porosty,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména popu-
lace kriticky a silně ohrožených druhů hořečku
nahořklého jazykovitého (Gentianella amarella
subsp. lingulata), pětiprstky hustokvěté (Gymna-
denia densiflora), mařice pilovité (Cladium maris-
cus), sítiny slatinné (Juncus subnodulosus), šášiny
rezavé (Schoenus ferrugineus), šášiny načernalé
(Schoenus nigricans), třtiny pestré (Calamagrostis
varia), tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) a vsta-
vače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich
biotopů,

c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména po-
pulace druhu vrkoč útlý (Vertigo angustior),
včetně jeho biotopu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů
jejich využití2),
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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), a § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.



b) provádět změny dokončených staveb nebo změny
staveb před jejich dokončením3),

c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, s výjimkou
krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních
pozemcích,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
e) měnit vodní režim pozemků,

f) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-
středky,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

h) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,

i) přikrmovat zvěř,
j) rozdělávat ohně, nebo

k) vjíždět vozidly na území národní přírodní pa-
mátky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních
a ostatních složek integrovaného záchranného sy-
stému4), věcně a místně příslušných správních
orgánů5), správců vodních toků při provádění
správy vodních toků, vozidel potřebných pro za-
jištění hospodaření na pozemcích a péči o ně a vo-
zidel provozovatele regionální dráhy a dopravce
na této dráze při provozování dráhy nebo odstra-
ňování následků mimořádných událostí.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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3) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.
4) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002

Sb.
5) § 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 320 / 2011Strana 3932 Částka 113



Sbírka zákonů č. 320 / 2011Částka 113 Strana 3933



Sbírka zákonů č. 320 / 2011Strana 3934 Částka 113



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky
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., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Sla-
tinná louka u Velenky (dále jen „národní přírodní pa-
mátka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálním území Hra-
dištko u Sadské. Hranice národní přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam sou-
řadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) zbytek polabské černavy na podloží sladkovodní
křídy s lučními společenstvy střídavě vlhkých bez-
kolencových luk,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, ze-

jména populace kriticky ohrožených druhů rostlin
lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) a me-
číku bahenního (Gladiolus palustris), včetně jejich
biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

c) měnit vodní režim pozemků,

d) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-
středky,

e) zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slaniska,

f) přikrmovat zvěř, nebo

g) vjíždět vozidly do území národní přírodní pa-
mátky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních
a ostatních složek integrovaného záchranného sy-
stému3), věcně a místně příslušných správních
orgánů4), správců vodních toků při provádění
správy vodních toků, vozidel potřebných pro za-
jištění péče o pozemky či porosty.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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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), a § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.

3) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002
Sb.

4) § 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 321/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 321/2011 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec
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., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

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

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území kraje Vysočina, v katastrálních územích Švařec
a Koroužné. Hranice národní přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam sou-
řadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní památky a jejího ochranného pásma je uve-
deno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačo-
vitými, mezofilních ovsíkových luk a mezofilních
bylinných lemů,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména popu-

lace kriticky a silně ohrožených druhů švihlíku
krutiklasu (Spiranthes spiralis) a vstavače kukačky
(Orchis morio), včetně jejich biotopů,

c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména po-
pulace druhu modrásek černoskvrnný (Maculinea
arion), včetně jeho biotopu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny
staveb před jejich dokončením3),

c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

e) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-
středky,

f) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

g) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř,

i) rozdělávat ohně, nebo

j) vjíždět vozidly na území národní přírodní pa-
mátky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních
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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), a § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.

3) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.



a ostatních složek integrovaného záchranného sy-
stému4), věcně a místně příslušných správních
orgánů5), správců vodních toků při provádění
správy vodních toků a vozidel potřebných pro za-
jištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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4) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002
Sb.

5) § 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 90 odst. 11 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

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B –

45.761/46 – III/1, o zřízení botanické reservace

na ppkč. 197/1,3 v katastrální obci Mělnická Vru-
tice, ze dne 26. 8. 1946.

2. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.977/72,
o zřízení chráněného naleziště Slatinná louka u Ve-
lenky, ze dne 29. 12. 1972.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011,

kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ
chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených

národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 78 odst. 1, § 79 odst. 4 písm. h) a § 90 odst. 5 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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009
Sb.:

Čl. I

Příloha vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti
správ národních parků a správ chráněných krajinných
oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národními přírodními rezervacemi, národ-
ními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy,
ve znění vyhlášky č. 163/2011 Sb., se mění takto:

1. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti Ko-
kořínsko“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“ se
slova „Polabská černava (329)“ zrušují.

2. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti Ko-
kořínsko“ ve sloupci „Národní přírodní památky“ se
za slova „Peklo (304)“ vkládají slova „Polabská černa-
va (329)“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 1. listopadu 2011

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování
pro rok 2012

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., stanoví na základě doporučení
Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování
pro rok 2012:

Sbírka zákonů č. 325 / 2011Částka 113 Strana 3949



Sbírka zákonů č. 325 / 2011Strana 3950 Částka 113



Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2011 činí 8 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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