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VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014

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

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
něpřírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Dlouhopolsko (dále jen „národní přírodní pa-
mátka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje v katastrálním území
Dlouhopolsko. Hranice národní přírodní památky
se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-
znam 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 ná-
rodní 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) lesní porosty tvořené společenstvy bazifilních
teplomilných doubrav,

b) trvalé travní porosty tvořené společenstvy sla-
tinných luk s pěchavou slatinnou, bezkolenco-
vých luk a ostřicových porostů,

c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména popu-
lace druhů pěchava slatinná (Sesleria uliginosa),
hvozdík pyšný (Dianthus superbus) a vstavač
bahenní (Orchis palustris), včetně jejich biotopů,
a

d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména
populace druhů roháč obecný (Lucanus cervus)
a vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jejich
biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) povolovat anebo provádět změny druhů po-
zemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolo-
vat anebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
nebo umisťovat stavby, reklamní a informační
zařízení,

c) povolovat anebo provádět geologické práce
spojené se zásahem do pozemku,

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

e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy,

g) narušovat půdní povrch s využitím strojní me-
chanizace,
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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, 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).



h) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-
středky, nebo

i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouš-
tět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysa-
zování nebo výsev stanovištně původních list-
natých dřevin při obnově lesa.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2014.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2014 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 243/2014 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

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

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Středočeského kraje v katastrálních územích
Libice nad Cidlinou, Oseček a Velký Osek. Hranice
národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic
vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obraz-
cích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní rezer-
vace se rozkládá na území Středočeského kraje v ka-
tastrálních územích Libice nad Cidlinou, Oseček,
Kanín a Velký Osek. Hranice ochranného pásma
národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic
vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v ob-
razcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této
vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené společenstvy
tvrdých a měkkých luhů nížinných řek, dubo-
habřin a mokřadních olšin,

b) trvalé travní porosty tvořené společenstvy alu-
viálních psárkových luk a kontinentálních za-
plavovaných luk,

c) mokřady tvořené společenstvy makrofytní ve-
getace přirozeně eutrofních a mezotrofních sto-
jatých vod,

d) populace vzácného a ohroženého druhu rost-
liny kruštíku polabského (Epipactis albensis),
včetně jeho biotopu, a

e) populace vzácných a ohrožených druhů živoči-
chů kuňky ohnivé (Bombina bombina), pách-
níka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče
obecného (Lucanus cervus), včetně jejich bio-
topů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět geologické práce spo-
jené se zásahem do pozemku, nebo

c) upravovat povrch pozemních komunikací s pou-
žitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu.
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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, 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).



§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2014.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 244/2014 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 244/2014 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 244/2014 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014,

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 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zá-
kona č. 381/2009 Sb.:

Čl. I

Příloha vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti
správ národních parků a správ chráněných krajin-
ných oblastí k výkonu státní správy ve správních
obvodech tvořených národními přírodními rezerva-
cemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy, ve znění vyhlášky č. 163/2011
Sb., vyhlášky č. 324/2011 Sb., vyhlášky č. 216/2012
Sb., vyhlášky č. 206/2013 Sb. a vyhlášky č. 34/2014
Sb., se mění takto:

1. V řádku „Správa Chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko“ ve sloupci „Národní přírodní pa-
mátky“ se před slova „Holý vrch (112)“ vkládají
slova „Dlouhopolsko“.

2. V řádku „Správa Chráněné krajinné oblasti
Pálava“ se ve sloupci „Národní přírodní rezervace“
slova „Pouzdřanská step - Kolby (334)“ zrušují.

3. V řádku „Správa Chráněné krajinné oblasti

Pálava“ se ve sloupci „Národní přírodní památky“
pod slova „Pastvisko u Lednice (1453)“ vkládají
slova „Pouzdřanská step - Kolby (334)“.

4. V řádku „Správa Chráněné krajinné oblasti
Pálava“ se ve sloupci „Národní přírodní rezervace“
slova „Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
(377)“ nahrazují slovy „Tabulová (377)“.

5. V řádku „Správa Chráněné krajinné oblasti
Pálava“ se ve sloupci „Národní přírodní památ-
ky“ za slovy „Hodonínská Dúbrava“ doplňují slo-
va „(5874)“.

6. Poznámka pod čarou ++) zní:

„++) Evidenční číslo objektu ústředního seznamu ochrany
přírody – § 5 odst. 2 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech
péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování
chráněných území.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2014.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Sbírka zákonů č. 245 / 2014Částka 104 Strana 2979



246

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014

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 pří-
rody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.,
a podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Zrušuje se:

1. Vyhláška Okresního národního výboru v Nym-
burce, kterou se zřizuje chráněný přírodní vý-
tvor Libický luh, ze dne 15. prosince 1985.

2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 97
095/51 – IV/5, o zřízení státní přírodní reservace
Tabulová, Růžový vrch a Kočičí skála, ze dne
25. června 1951.

3. Výnos Ministerstva školství, věd a umění
č. 101109/53 – D/II/3, o doplnění ochranných
podmínek státní přírodní reservace Tabulová,
Růžový vrch a Kočičí skála, ze dne 20. května
1953.

4. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18 245/72,
o zřízení státní přírodní rezervace Na Adamcích,
ze dne 29. prosince 1972.

5. Vyhláška Okresní správní komise Mikulov
č. 8.963/1-VII, o zřízení státní přírodní rezer-
vace Pouzdřanská step, ze dne 10. května 1946.

6. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 3075/
/56, o stanovení ochranných podmínek státní
přírodní rezervace Pouzdřanská step, ze dne
4. července 1956.

7. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B-186/
/48-III/1, o zřízení úplné přírodní pralesové
rezervace v katastrální obci Milešice, ze dne
23. ledna 1948.

8. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 29.368/
/65, o zřízení státní přírodní rezervace Milešický
prales, ze dne 5. července 1965.

9. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 81/
/1998 Sb., kterou se vyhlašuje přírodní památka
Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné pod-
mínky, ze dne 27. března 1998.

10. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. 32.024/52-IV/5, o zřízení přírodní reservace
U bílých hlin, ze dne 19. března 1952.

11. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. 37.012/52-V-VII/5, o zřízení státní přírodní
rezervace U Strejčkova lomu, ze dne 2. června
1952.

12. Výnos Ministerstva kultury č. 66.827/54 - IX,
o zřízení státní přírodní reservace Louky pod
Kumstátem, ze dne 17. března 1955.

13. Výnos Ministerstva kultury č. 19.119/55, o roz-
šíření státní přírodní reservace Louky pod Kum-
státem, ze dne 14. ledna 1956.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2014.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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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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