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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. května 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků
za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/
/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/
/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše
a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007
Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády
č. 228/2009 Sb. a nařízení vlády č. 156/2011 Sb., se mění
takto:

1. V úvodní větě se slova „k provedení § 24
odst. 4, § 25 odst. 3 a § 37 odst. 2“ nahrazují slovy
„k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2“.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmi-
točtů pro experimentální účely činí 10 % výše poplatku
za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze
k tomuto nařízení.“.

3. V příloze položce 1 část B zní:

„B. PEVNÁ SLUŽBA
Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:
C = S3 x K7 x K8 x K9 x K10 x K15
kde je

C
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S3 Sazba za jeden rádiový kmitočet podle druhu radioreléového spoje

a) Radioreléový spoj bod-bod 10 000 Kč
b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice) 25 000 Kč

K7 Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma do 31. prosince 2013:
K7 = 0,75 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
K7 = 1,5 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
K7 = 4,5 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
K7 = 6 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
K7 = 10 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz

K7 Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma od 1. ledna 2014:
K7 = 0,5 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
K7 = 1 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
K7 = 2 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
K7 = 5 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
K7 = 8 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz
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K8 Koeficient kmitočtového pásma:
K8 = 0,10 pro f =< 1 GHz
K8 = 1,00 pro 1 GHz < f = < 3 GHz
K8 = 0,80 pro 3 GHz < f = < 16 GHz
K8 = 0,60 pro 16 GHz < f = < 24 GHz
K8 = 0,50 pro 24 GHz < f = < 35 GHz
K8 = 0,40 pro 35 GHz < f = < 47 GHz
K8 = 0,25 pro f > 47 GHz

K9 Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:
K9 = 0,25 Q = < 0 dBm
K9 = 0,40 0 dBm < Q = < 10 dBm
K9 = 0,60 10 dBm < Q = < 20 dBm
K9 = 0,80 20 dBm < Q = < 30 dBm
K9 = 1,00 30 dBm < Q = < 40 dBm
K9 = 1,50 Q > 40 dBm

K10 Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:
K10 = 0,80 systém řízení výstupního výkonu použit
K10 = 1,00 systém řízení výstupního výkonu nepoužit

K15 Koeficient křížové polarizace
K15 = 1,25

Poznámka:
Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod-multibod v případě obousměrného
rádiového provozu tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v případě, že část poskytované
služby má charakter rozhlasové služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné služby
s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu
405 – 425 MHz) se vyměří výpočtem pro pozemní pohyblivou službu.“.

4. V příloze položce 1 se část F zrušuje.

5. V příloze položce 2 část A.2. zní:

„A.2. Poplatek za zkrácené telefonní číslo
a) třímístné 100 000
b) čtyřmístné 80 000
c) pětimístné 40 000
d) šestimístné 25 000
e) 116 000 až 116 999 1 000“.

6. V příloze položce 2 část F zní:

„F. Poplatek za přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím
F.1. Poplatek za přístupový kód k neveřejným komunikačním sítím

a) třímístný 150 000
b) čtyřmístný 15 000
c) pětimístný 1 500

F.2. Poplatek za přístupový kód k neveřejným virtuálním komunikačním sítím
a) třímístný 150 000
b) čtyřmístný 15 000
c) pětimístný 1 500“.
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2012 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 5 a 6, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Sbírka zákonů č. 175 / 2012Strana 2596 Částka 62



176

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. května 2012

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období od 1. června 2012 do 30. června 2015

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 273/
/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při zajiš-
ťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České
republiky v období od 1. června 2012 do 30. června
2015 se v případě potřeby provedení bezpečnostních
opatření s cílem zabezpečit ochranu obyvatelstva při
investiční akci Obnova rybníka Jordán ve městě Tábor
použije nejvýše 200 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci
v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně
vojenské techniky a výzbroje, k plnění jejich úkolů
podle § 1.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.

Ministr obrany:

RNDr. Vondra v. r.

Sbírka zákonů č. 176 / 2012Částka 62 Strana 2597



177

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného
stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 122/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb.,
o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, vý-
strojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování
ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky
č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky
č. 334/2008 Sb. a vyhlášky č. 290/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. g) větě druhé se slovo
„Stravné“ nahrazuje slovy „Bezplatné stravování“.

2. V § 14 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3
až 6.

3. V § 14 odst. 3 se slova „podle doby trvání slu-
žebního poměru vydává vojenská výstroj podle od-
stavce 3 nebo 4“ nahrazují slovy „se vydává vojenská
výstroj podle odstavce 1“.

4. V § 14 se odstavec 6 zrušuje.

5. V § 15 odst. 2 se slova „výstrojního materiálu
a jeho pořizovacích nákladech“ nahrazují slovy „sou-
částek vojenské výstroje a výši jejich pořizovacích ná-
kladů“.

6. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „uplynutím
stanovené doby trvání služebního poměru, propuště-
ním ze služebního poměru, odnětím hodnosti nebo
ztrátou vojenské hodnosti na základě rozhodnutí

soudu, úmrtím vojáka nebo jeho prohlášením za
mrtvého“ nahrazují slovy „podle § 18 zákona č. 221/
/1999 Sb.“.

7. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za nevyužitou vojenskou výstroj se pro vy-
placení náhrady v penězích podle odstavce 1 nebo 2
považuje vojenská výstroj zabezpečená vojákovi podle
§ 15 přidělením poukázek na vydání vojenské výstroje,
které vojákovi náležejí za posledních 12 kalendářních
měsíců.“.

8. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 17a

Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj

Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj pro
účely stanovené v § 91 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb.
činí ve zkušební době 250 Kč. Po ukončení zkušební
doby tato výše nákladů činí

a) pro vojáka z povolání 1 400 Kč,
b) pro vojáka z povolání, který vykonává službu

u Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
2 700 Kč,

c) pro vojáka z povolání, který vykonává službu
u Hradní stráže, 2 800 Kč.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2012.

Ministr:

RNDr. Vondra v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2012,

kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47
odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Minister-
stvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví seznam významných vod-
ních toků, způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků a obsah žádosti a její náležitosti
nezbytné k rozhodnutí o určení správcem nebo zrušení
správcem nebo zrušení správcem drobného vodního
toku.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) břehovým porostem – dřevinný porost rostoucí na
břehu koryta vodního toku do 6 m u drobných
vodních toků, do 8 m u významných vodních toků
nebo do 10 m u významných vodních toků, které
jsou vodními cestami dopravně významnými, na
pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku
na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na
kterém leží koryto vodního toku; to se nevztahuje
na pozemky určené k plnění funkcí lesa1),

b) pobřežním pozemkem – pozemek sousedící s ko-
rytem vodního toku, ve smyslu § 49 odst. 2 a 3
vodního zákona,

c) mimořádnou situací na vodním toku a jeho korytě
– stav způsobený povodní2), havárií3), dlouhodo-
bým suchem nebo mrazem a dále stav vzniklý ná-
sledkem mimořádných stavů na vodních dílech
nebo v korytě vodního toku nebo následkem

mimořádných manipulací na vodních dílech nebo
v korytě vodního toku, které byly povoleny, po-
případě nařízeny vodoprávním úřadem, nebo pro-
tržením vodního díla, sloužícího k zadržování
a vzdouvání vody, teroristickou činností s násled-
kem vzniku zvláštní povodně,

d) závažnou závadou v korytě vodního toku – zá-
vada, která způsobuje riziko ohrožení lidských ži-
votů a zdraví a vzniku škod na majetku, zejména
v přilehlém zastavěném území,

e) funkcí vodního toku – odvádění povrchové vody
z povodí vodního toku jeho korytem, dotování
nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém
k vodnímu toku, dále funkce zdroje povrchové
vody, zajišťující podmínky pro nakládání s vodami,
plavbu a užívání k rekreačním účelům, a funkce
ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro
vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování
mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování cha-
rakteru krajiny.

§ 3

Seznam významných vodních toků

(K § 47 odst. 1 vodního zákona)

Významné vodní toky jsou vodní toky, nebo jejich
úseky, uvedené v seznamu, který je přílohou č. 1 k této
vyhlášce.

§ 4

Způsob sledování stavu koryta vodního toku

(K § 47 odst. 3 vodního zákona)

Správce vodního toku při správě vodního toku

a) sleduje stav koryta vodního toku, především pro-
střednictvím vodních děl a zařízení nezbytných
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k zabezpečení funkcí vodního toku, která vlastní
nebo je užívá z jiného právního důvodu (dále jen
„vlastní vodní dílo“),

b) provádí nejméně jednou za 6 let u významných
vodních toků a u drobných vodních toků v případě
potřeby prohlídky koryta vodního toku; tím není
dotčena povinnost správce vodního toku stano-
vená v § 83 písm. l) vodního zákona,

c) provádí prohlídky koryta vodního toku při mimo-
řádné situaci,

d) vypracovává záznam o každé prohlídce nepro-
dleně po jejím skončení, v případě zjištění závažné
závady do záznamu uvede i návrh potřebných
opatření k odstranění této závady, záznam předává
místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a obcím,
jejichž územím vodní tok protéká, pokud byla
zjištěná závada na jejich území nebo se opatření
k jejímu odstranění jejich území výrazně dotknou,

e) sleduje vodní díla a ostatní stavby v korytě vod-
ního toku ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto
vlastníky, popřípadě vodoprávní úřad upozorňuje
na zjištěné závady, současně navrhuje potřebná ná-
pravná opatření,

f) sleduje využívání pobřežních pozemků z hlediska
funkcí vodního toku, jeho ochrany a ochrany jeho
koryta a zjištěné závady oznamuje vodoprávnímu
úřadu, popřípadě podle povahy věci České in-
spekci životního prostředí, zejména v případě, že
jsou tyto pozemky obhospodařovány způsobem,
který způsobuje zvýšenou vodní erozi a smyv
půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a ma-
teriály, které mohou být splaveny do koryta vod-
ního toku nebo mohou ohrozit jakost vody,

g) sleduje a vyhodnocuje ledové jevy ohrožující ko-
ryto vodního toku nebo vodní díla ve vodním
toku.

§ 5

Péče o koryto vodního toku nebo jeho úseku
a vlastní vodní díla

Správce vodního toku

a) za účelem umožnění odtoku vody odstraňuje zá-
važné závady, které průtoku brání nebo nežádou-
cím způsobem usměrňují tok vody tak, že by
mohlo dojít k narušení břehů nebo dna, pokud
to není povinností vlastníka pozemku, na němž
se nachází koryto vodního toku, nebo vlastníka

vodního díla nebo stavby v jeho korytě; vlastníky
těchto nemovitostí na jejich povinnost upozorňuje,

b) udržuje vlastní vodní dílo, opevnění břehů a dno
v upravených úsecích koryta vodního toku tak,
aby plnilo svou funkci až do průtoku, na který
bylo vybudováno, přitom zejména sleduje zacho-
vání průtočné kapacity koryta vodního toku a sta-
bility podélného sklonu jeho dna,

c) odstraňuje nánosy z upraveného koryta vodního
toku, jsou-li závažnou závadou, pokud to není
povinností vlastníka stavby nebo jiného zařízení
v korytu vodního toku4),

d) udržuje břehové porosty na pozemcích koryt vod-
ních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících
v šířce podle § 49 odst. 2 zákona tak, aby se podí-
lely na plnění funkcí vodního toku, zejména aby
nenarušovaly stabilitu koryta vodního toku při
průtoku daném jeho kapacitou, k tomu provádí
včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popří-
padě odstraňování dřevin, které brání průtoku
vody; při obnově břehových porostů přihlíží ke
stabilizaci koryta vodního toku a k tomu, aby je-
jich druhová skladba odpovídala daným stanovišt-
ním podmínkám, při kterých by břehové porosty
téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývo-
jem; v případě zjištění závažné závady zabezpečuje
nezbytné zásahy do břehových porostů,

e) udržuje, provozuje, popřípadě zřizuje vlastní
vodní díla, kterými je vodní tok upraven či vod-
nímu toku slouží, za podmínek stanovených vod-
ním zákonem.

§ 6

Provoz a údržba vodního díla v korytě vodního toku
k zabezpečení funkcí vodního toku

Správce vodního toku provádí manipulace na
vlastním vodním díle v korytě vodního toku v rámci
schváleného manipulačního řádu. Při mimořádné si-
tuaci manipuluje správce vodního toku i nad rámec
schváleného manipulačního řádu po projednání s pří-
slušným vodoprávním úřadem nebo na jeho příkaz.

§ 7

Vytváření podmínek umožňujících oprávněné
nakládání s vodami související s vodním tokem

Správce vodního toku

a) vytváří podmínky umožňující oprávněná naklá-
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4) § 52 zákona č. 254/2001 Sb.



dání s vodami v rozsahu stanoveném vodním zá-
konem; za mimořádné situace vytváří tyto pod-
mínky, jen pokud to hydrologické podmínky a stav
vodního toku, popřípadě jiné okolnosti dovolují;
to platí i v případě rozrušování ledových celin ve
veřejných přístavech, určených vyhláškou o stano-
vení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují
ledové celiny5),

b) předává vodoprávnímu úřadu podněty, návrhy
a vyjádření při zjištění závažných závad v korytě
vodního toku a na břehových porostech, popří-
padě navrhuje opatření k nápravě,

c) poskytuje na vyžádání vodoprávním úřadům tech-
nické a jiné podklady týkající se vodního toku po-
třebné pro výkon veřejné správy, které je povinen
ze zákona mít nebo pokud je má k dispozici,

d) při mimořádné situaci na vodním toku předává
informace subjektům oprávněným k nakládání
s vodami prostřednictvím svých internetových
stránek nebo jiným vhodným způsobem; jde-li
o stavy vyvolané očekávanými mimořádnými ma-
nipulacemi na vodních dílech, předává informace
oprávněným subjektům alespoň 15 dnů předem,

e) oznamuje neprodleně příslušnému vodoprávnímu
úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku
a na pobřežních pozemcích, způsobené přírodními
nebo jinými vlivy, k jejichž odstranění bude třeba
rozhodnutí vodoprávního úřadu,

f) navrhuje vodoprávnímu úřadu konkrétní opatření
k odstranění zjištěných závad ve vodním toku,
jeho korytě nebo souvisejících břehových poros-
tech, je-li nebezpečí z prodlení nebo si je vodo-
právní úřad vyžádá.

§ 8

Příprava a zajišťování úpravy koryt vodních toků
a vodních děl

Přípravu a zajišťování úprav koryt vodních toků
a výstavby vodních děl provádí správce vodního toku,
pokud jsou nezbytné k zajištění funkce vodního toku
nebo k ochraně před povodněmi a vyplývá-li to ze-
jména ze schválených plánů povodí, programů opatření
a komplexních pozemkových úprav.

§ 9

Obnovování přirozených koryt vodních toků

(1) Obnova přirozených koryt vodních toků se
provádí, včetně vyhodnocení účelnosti existujících vod-
ních děl, pokud to vyplývá ze schválených plánů po-
vodí, programů opatření nebo je-li to nezbytně třeba
k zajištění funkcí vodního toku nebo vyžaduje-li to jiný
veřejný zájem.

(2) Správce vodního toku vyhodnocuje při sledo-
vání stavu koryta vodního toku negativní zásahy do
koryta vodního toku způsobené lidskou činností a v plá-
nech povodí uvádí návrhy opatření k jejich nápravě.

§ 10

Spolupráce správce vodního toku při zneškodňování
havárií na vodních tocích

(1) Při spolupráci na zneškodňování havárií a od-
straňování jejich následků postupuje správce vodního
toku podle vyhlášky o náležitostech nakládání se zá-
vadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňo-
vání a odstraňování jejich škodlivých následků6).

(2) Pro spolupráci se subjekty působícími při zne-
škodňování havárie na vodních tocích si vytváří správce
vodního toku organizační, věcné a personální pod-
mínky.

(3) Pro vodní toky ve své správě zpracovává
správce vodního toku nebo jeho úseku plán opatření
pro případ havárie (dále jen „plán opatření“).

(4) Plán opatření koordinuje s havarijními a krizo-
vými plány územních celků7), které významně zasahují
do povodí vodního toku.

(5) Pro potřeby zneškodňování havárií na vodních
tocích provádí správce vodního toku technická opatření
podle plánu opatření, popřípadě ve spolupráci s hasič-
ským záchranným sborem nebo též s dalšími správci
vodních toků v povodí, pokud hrozí nebezpečí z pro-
dlení a pokud správce vodního toku havárii sám zjistí
nebo je mu ohlášena podle § 41 odst. 2 vodního zá-
kona, zejména v případě, že původce havárie nebyl do-
sud zjištěn, a to do doby, než bude původce havárie
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5) Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny.
6) Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
7) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.



znám, nebo hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění
povrchových a podzemních vod.

(6) Správce vodního toku zřizuje funkci havarij-
ního technika, který koordinuje postup správce vod-
ního toku při spolupráci na zneškodňování havárie,
a zajišťuje jeho potřebnou dosažitelnost i mimo obvy-
klou pracovní dobu.

(7) Správce vodního toku zajišťuje spolupráci při
zneškodňování havárií zřízením havarijní čety, popří-
padě též uzavřením smlouvy se třetí osobou.

(8) Pokud správce vodního toku zřídil havarijní
čety, zajišťuje potřebnou dosažitelnost jejich pracov-
níků i mimo obvyklou pracovní dobu.

§ 11

Používání výbušnin

Má-li při výkonu správy vodního toku dojít k pou-
žití výbušnin, podá o tom správce vodního toku písem-
nou zprávu 15 dnů předem uživateli rybářského revíru,
v němž má k použití výbušniny dojít, a místně přísluš-
nému obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má
k použití výbušniny dojít; to neplatí v případě nebez-
pečí z prodlení8). V tomto případě o použití výbušnin
správce vodního toku vyrozumí vhodnou formou uži-
vatele rybářského revíru a obecní úřad podle věty první
neprodleně.

§ 12

Obsah žádosti o určení správcem nebo zrušení
správcem drobného vodního toku

a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí

(K § 48 odst. 5 vodního zákona)

Žádost obsahuje

a) identifikační údaje žadatele:

1. jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt
nebo adresu pro doručování, podpis žadatele,
popřípadě podnikatelské oprávnění v případě,
že žadatelem je fyzická osoba,

2. obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, jména a příjmení osob,
které jsou statutárním orgánem nebo členy sta-
tutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (na-

příklad živnostenský list) v případě, že žadate-
lem je právnická osoba,

3. název obce, identifikační číslo obce jako práv-
nické osoby, adresu sídla obecního úřadu, měst-
ského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení
starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem
obec;

b) identifikaci drobného vodního toku, který je před-
mětem žádosti:

1. název drobného vodního toku,

2. číslo hydrologického pořadí a identifikátor
vodního toku,

3. přesné vymezení drobného vodního toku polo-
hopisnými údaji,

4. seznam obcí, jejichž územním obvodem
drobný vodní tok protéká;

c) zdůvodnění žádosti.

§ 13

Přílohy žádosti

K vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce, se připojí následující do-
klady a podklady:

a) snímek katastrální mapy s vyznačením vodního
toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový
podklad v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 10 000 s vy-
značením návaznosti drobného vodního toku na
síť vodních toků,

b) stanovisko stávajícího správce drobného vodního
toku, správce povodí a správce vodního toku, je-
hož je drobný vodní tok přítokem,

c) vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu,

d) údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy
registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žá-
dost podává občanské sdružení.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění čin-
ností souvisejících se správou vodních toků.
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8) § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.



2. Vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam význam-
ných vodních toků a způsob provádění činností sou-
visejících se správou vodních toků.

3. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ze-
mědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění čin-

ností souvisejících se správou vodních toků, ve znění
vyhlášky č. 333/2003 Sb.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2012.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 178/2012 Sb.
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179

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2012,

kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 zákona
č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona
č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona
o ochraně chmele, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) označovací štítek, který obsahuje označení Česká
republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav ze-
mědělský, odrůdu chmele, chmelařskou oblast,
popřípadě chmelařskou polohu, katastrální území
obce, ve které byl chmel vypěstován, ročník skliz-
ně, pořadové číslo obalů s chmelem a čárový
kód,“.

2. V § 4 odst. 2 písm. b) body 1 a 2 znějí:

„1. označovací štítek musí být na rovné ploše
hlavy hranolu přelepen přes motouz, který
spojuje složené okraje obalového materiálu
tak, aby při otevření hranolu musel být ozna-
čovací štítek porušen,

2. označovací štítek je zároveň plombou.“.

3. V přílohách č. 2, 3, 4, 6 a 7 se slova „Odbor
trvalých kultur – oddělení chmele v Žatci“ nahrazují
slovy „Sekce rostlinné výroby – oddělení chmele“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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