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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. září 2009

o stanovení druhů krajinných prvků

Vláda nařizuje podle § 3m zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.:

§ 1
Druhy krajinných prvků

(1) Druhem krajinného prvku je
a) mez,
b) terasa,
c) travnatá údolnice,
d) skupina dřevin,
e) stromořadí,
f) solitérní dřevina.

(2) Mezí se rozumí souvislý zatravněný útvar li-
niového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí
vodní, popřípadě větrné eroze, zpravidla vymezující
hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku.
Součástí meze může být dřevinná vegetace, popřípadě
kamenná zídka.

(3) Terasou se rozumí souvislý svažitý útvar linio-
vého typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke sni-
žování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze,
a zmenšující sklon části svahu půdního bloku, popří-
padě dílu půdního bloku, zpravidla vymezující hranici
půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku. Sou-
částí terasy může být dřevinná vegetace, popřípadě ka-
menná zídka.

(4) Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý
útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě
větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku
vody z půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté
údolnice může být dřevinná vegetace.

(5) Skupinou dřevin se rozumí útvar neliniového
typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nej-
vyšší možnou výměrou 2 000 m2. Za skupinu dřevin se
nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze,
terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace,
která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona1).

(6) Stromořadím se rozumí útvar liniového typu,
tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla
s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se
nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze,
terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace,
která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona1).

(7) Solitérní dřevinou se rozumí izolovaně ros-
toucí dřevina s průmětem koruny od 8 m2 vyskytující
se v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les. Za
solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná vegetace, která
je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice.

§ 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.
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1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. září 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů
evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

Vláda nařizuje podle § 3a odst. 5 písm. m) zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009
Sb.:

Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení
dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu
půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy, se
na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují
se písmena j) až n), která včetně poznámek pod čarou
č. 9 až 13 znějí:
„j) výši provozní hladiny a o výskytu litorálu9)

u druhu zemědělské kultury rybník,
k) zařazení do území určeného k řízeným rozlivům

povodní podle vodního zákona10),
l) výměře osázené plochy vinice podle přímo použi-

telného předpisu Evropského společenství11)
u druhu zemědělské kultury vinice,

m) míře erozní ohroženosti zemědělské půdy12),
n) počtu životaschopných jedinců na 1 ha u druhu

zemědělské kultury ovocný sad obhospodařované
v režimu intenzivního ovocnářství13).

9) Čl. 30 odst. 2 písm. a) a čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1198/

/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském
fondu, v platném znění.

10) § 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/
/2008 Sb.

11) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud
jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, pro-
dukční potenciál a kontroly v odvětví vína.

12) Čl. 6 a příloha č. III. nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne
19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro
režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské poli-
tiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro ze-
mědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES)
č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES)
č. 1782/2003.

13) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kon-
trolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona
č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2009,

kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát
při dopravě a skladování minerálních olejů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., k provedení
§ 49 odst. 16 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše
technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování
minerálních olejů, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo „c),“ vkládá
slovo „d),“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova „písm. c)“
vkládají slova „ , d), e), f), g), h), i), j) a k)“.

3. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3
písm. a), b), f), g) a k) zákona.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „c)“ vkládají
slova „a d)“.

5. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „písm. c)“
vkládají slova „ , f) a j)“.

6. V § 3 odst. 2 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a za slovo „g)“ se vkládají slova „ , h), i) a k)“.

7. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3

písm. a), b) a k) zákona,
h) 0,0030 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3

písm. f) a g) zákona.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 18. září 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 9. ledna 2010 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Čečovice Domažlice Plzeňský

Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.

Sbírka zákonů č. 338 / 2009Částka 105 Strana 4753
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