Ročník 2013

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 83

Rozeslána dne 23. července 2013

Cena Kč 175,–

O B S A H:
198. V y h lá š k a o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
199. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
200. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
201. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
202. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
203. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
204. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
205. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
206. V y h lá š k a , 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
207. V y h lá š k a o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Sbírka zákonů č. 198 / 2013
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198
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004
Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden
den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném centru.
(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden
den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném centru.

§1
(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči,
s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše
náhrady nákladů péče“).

§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po
jejím vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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199
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády
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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Moravskoslezského kraje, v katastrálních územích Rešov a Ruda u Rýmařova. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými
obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

b) hluboce zaříznutý skalní kaňon s přirozeným tokem říčky Huntavy s vodopády a s četnými peřejemi,
c) populace vzácného a ohroženého druhu rostliny
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), včetně jeho
biotopu,
d) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů netopýra černého (Barbastella barbastellus),
netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence
malého (Rhinolophus hipposideros), včetně jejich
biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci povolovat změny
druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2).

§2

§4

Předmět ochrany

Účinnost

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy a květnatými a acidofilními bučinami,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.

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 § 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.
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200
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka
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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Stará
a Nová řeka (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Holičky u Staré Hlíny, Stříbřec, Majdalena a Hamr. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů
geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za
sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2

b) mokřady tvořené především společenstvy vodní
a mokřadní vegetace poříčních slepých ramen
a tůní, pobřežních rákosin a vysokých ostřic,
c) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů
klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), páchníka
hnědého (Osmoderma eremita), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), piskoře pruhovaného
(Misgurnus fossilis) a kuňky obecné (Bombina
bombina), včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů
jejich využití2),
b) provádět pastvu hospodářských zvířat,
c) provádět těžební práce v lesích v období od
1. března do 31. července každého roku,
d) nově označovat místa a trasy určené pro plavbu na
plavidlech, nebo
e) plavit se na plavidlech mimo stávající místa a trasy.

Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace

§4

jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy podmáčených olšin, měkkých a tvrdých
luhů a jedlových a borových doubrav,

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.

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 § 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.
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201
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle
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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou
a) lesní porosty tvořené společenstvy panonských
teplomilných doubrav na spraši a panonských
dubohabřin,

§1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kukle
(dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území
Boleradice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
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 národní
přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů timoj trojlaločný (Laser trilobum)
a violka bílá (Viola alba), včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo
způsobů jejich využití2), nebo
b) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.

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 § 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.
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202
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce
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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou

§1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Dunajovické kopce (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích
Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole a Dolní
Dunajovice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou
v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Hranice
ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví
uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic 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 uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

a) porosty nízkých xerofilních křovin s mandloní
nízkou (Prunus tenella), třešní křovitou (Prunus
fruticosa) a růží bedrníkolistou (Rosa spinosissima),
b) porosty krátkostébelných trávníků tvořených společenstvy panonských sprašových stepních trávníků a širokolistých suchých trávníků,
c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů mandloň nízká (Prunus tenella), pelyněk Pančicův (Artemisia pancicii), katrán tatarský
(Crambe tataria) a srpice karbincolistá (Serratula
lycopifolia), včetně jejich biotopů,
d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu kudlanka nábožná (Mantis religiosa),
včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo
způsobů jejich využití2),
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením nebo
umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

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 § 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.
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d) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

e) povolovat a provádět geologické práce spojené se
zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí
změny či poškozování národní přírodní památky,

i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
nebo
j) rozdělávat ohně.
§4

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro
pěší,

Účinnost

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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203
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka
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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené především blatkovými a rašelinnými bory,

§1

b) společenstva otevřených vrchovišť,
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Žofinka (dále jen „národní přírodní rezervace“).

c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin
borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich biotopů.
§3

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálních územích
Dvory nad Lužnicí, Vyšné, Hranice u Nových Hradů. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam 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 národní
přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů
jejich využití2), nebo
b) provádět hospodářská opatření v lesích v období
od 1. března do 31. července každého roku.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.

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 § 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.
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204
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous
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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

a) lesní porosty tvořené společenstvy panonských
teplomilných doubrav na písku a panonských
dubohabřin a s početnou populací dubu ceru
(Quercus cerris),

§1
Vymezení národní přírodní památky

b) krátkostébelné louky tvořené společenstvy acidofilních suchých trávníků a acidofilní i bazifilní vegetace efemér a sukulentů,

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Rendez-vous (dále jen „národní přírodní památka“).

c) mělký rybník se společenstvy makrofytní vegetace
mělkých stojatých vod,

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Valtice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

d) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhu svízelka piemontská (Cruciata pedemontana), včetně jejich biotopů,

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním
území Valtice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými
obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic 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 uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou

e) vzácné a ohrožené druhy hub, zejména populace
druhů rezavec Andersonův (Inonotus andersonii)
a plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri), včetně
jejich biotopů,
f) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokan ostronosý (Rana arvalis),
mravenec lužní (Liometopum microcephalum),
páchník hnědý (Osmoderma eremita s.l.), tesařík
obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný
(Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo
způsobů jejich využití2),
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením nebo
umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-

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 § 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.
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tím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

d) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro
pěší,

k) rozdělávat ohně.

j) umisťovat těžby dřeva v lesních porostech, nebo

§4

f) pořádat a organizovat veřejné sportovní, turistické
a jiné hromadné akce mimo budovy,

Účinnost

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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205
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála
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., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Stránská skála (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Slatina. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). 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 Jihomoravského kraje, v katastrálním
území Slatina. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou

a) izolovaný výchoz jurských vápenců, s četnými
skalními stěnami a krasovými jevy včetně jeskyní,
b) porosty travino-bylinné vegetace s dřevinami tvořené zejména společenstvy vápnitých nebo bazických skalních trávníků, panonských skalních trávníků, polopřirozených suchých trávníků a facií
křovin na vápnitých podložích, subpanonských
stepních trávníků a chasmofytické vegetace vápnitých skalnatých svahů,
c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
a lněnka rolní (Thesium dollineri), včetně jejich
biotopů,
d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů kudlanka nábožná (Mantis religiosa),
netopýr velký (Myotis myotis) a vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros), včetně jejich biotopů.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo
způsobů jejich využití2),
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením nebo
umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) povolovat a provádět geologické práce spojené se
zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí
změny či poškozování národní přírodní památky,
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

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 § 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.

Částka 83

Sbírka zákonů č. 205 / 2013

Strana 2005

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

k) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

l) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky, nebo

g) vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,
h) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu
horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích
prostředků,

m) rozdělávat ohně.
§4

i) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké
terény označené v souladu s touto vyhláškou,

Účinnost

j) pořádat a organizovat sportovní, turistické a jiné
veřejné akce,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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206
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013,
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 přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona
č. 381/2009 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, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy,
ve znění vyhlášky č. 163/2011 Sb., vyhlášky č. 324/
/2011 Sb. a vyhlášky č. 216/2012 Sb., se mění takto:
1. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky“ ve sloupci „Národní přírodní památky“ se
slova „Rešovské vodopády (368)“ zrušují.

2. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“ se
za slova „Rejvíz (371)“ vkládají slova „Rešovské vodopády (368)“.
3. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Pálava“ ve sloupci „Národní přírodní památka“ se za
slova „Kalendář věků (2318)“ vkládají slova „Kukle“.
4. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“
se slova „Stará řeka (407)“ nahrazují slovy „Stará
a Nová řeka (407)“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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207
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
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 okresní správní komise Mikulov č. 8.963/
/1-VII, o zřízení státní přírodní reservace Dunajovické kopce, ze dne 10. května 1946.
2. Výnos Ministerstva kultury č. 1604/56 - A/6, o zřízení státní přírodní rezervace Stará řeka, ze dne
5. března 1956.
3. Výnos okresního národního výboru v Bruntále
č. 457/087, o zřízení chráněného přírodního výtvoru Rešovské vodopády, ze dne 26. dubna 1966.

4. Vyhláška okresního národního výboru v Bruntále,
o zřízení chráněného přírodního výtvoru Rešovské
vodopády, ze dne 25. října 1989.
5. Vyhláška národního výboru města Brna, kterou se
určuje chráněný přírodní výtvor Stránská skála, ze
dne 20. dubna 1989.
6. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 15 732/74,
o zřízení státní přírodní rezervace Žofinka, ze dne
16. ledna 1975.
7. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 37854/
/52-V-VII/5, reservace „Kamenice“ – zřízení, ze
dne 10. července 1952.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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