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443

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 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. 161/1999 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. a podle § 79
odst. 4. písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Zrušuje se:

1. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 8826/76,
o zřízení státní přírodní rezervace Bořeň, ze dne
10. února 1977.

2. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 9 860/76, o zří-
zení chráněného naleziště Kleneč, ze dne 1. října
1976.

3. Vyhláška Ministerstva školství věd a umění
č. B-216714/48-I/3, o zřízení přírodní reservace
na vrcholu Lovoše, ze dne 16. listopadu 1948.

4. Vyhláška Ministerstva školství věd a umění
č. 48 988/49-IV/1, o zřízení přírodní reservace
Špraněk, ze dne 5. dubna 1949.

5. Vyhláška Ministerstva školství věd a umění
č. 102.391/51-IV/5, o zřízení státní přírodní rezer-
vace Milešovka, ze dne 25. září 1951.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.
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444

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč
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. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kle-
neč (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálním území Kleneč.
Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami, je-
hož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za se-
bou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(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) trvalé travní porosty tvořené zejména společenstvy
otevřených trávníků kontinentálních dun s palič-
kovcem a psinečkem, kostřavových trávníků písčin
a suchých vřesovišť nížin a pahorkatin,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, ze-
jména populace druhu hvozdíku písečného české-
ho [Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (No-
vák) O. Schwarz], včetně jejich biotopů a

c) lesní porosty tvořené společenstvem acidofilní
doubravy na písku.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) povolovat nebo provádět změny dokončených sta-
veb nebo změny staveb před jejich dokončením
nebo umisťovat stavby, reklamní a informační za-
řízení,

c) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu,

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

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,

f) měnit vodní režim pozemků,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

h) hnojit pozemky nebo na nich používat chemické
prostředky,

i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
nebo

j) rozdělávat ohně.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský 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, 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).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 444/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 444/2013 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň
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. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Bo-
řeň (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Libě-
šice u Želenic, Chouč a Bílina-Újezd. Hranice národní
přírodní rezervace 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) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uve-
deno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené především suťo-
vými lesy, acidofilními teplomilnými doubravami
a dubohabřinami a porosty nízkých xerofilních
křovin se skalníkem,

b) společenstva vegetace pohyblivých sutí, úzkolis-
tých suchých trávníků, skalní vegetace s kostřavou
sivou a štěrbinové vegetace silikátových skal a dro-
lin,

c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin
hvězdnice alpské (Aster alpinus) a kosatce bezlis-
tého (Iris aphylla), včetně jejich biotopů a

d) mohutný vypreparovaný lakolit, modelovaný pro-
cesy mrazového zvětrávání s vysokými skalními
stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, včetně
puklinových jeskyní.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) povolovat nebo provádět geologické práce spojené
se zásahem do území, nebo

c) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.

Sbírka zákonů č. 445 / 2013Strana 7634 Částka 175

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).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 445/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 445/2013 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
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. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Klad-
ské rašeliny (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Karlovarského kraje, v katastrálních územích
Mariánské Lázně, Prameny, Lázně Kynžvart a Vranov
u Rovné. Hranice národní přírodní rezervace 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. 1 k této
vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené především spole-
čenstvy rašelinných a podmáčených smrčin a blat-
kových borů,

b) přirozená bezlesí tvořená především společenstvy
otevřených vrchovišť a přechodových rašelinišť a

c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin,
borovice blatky (Pinus rotundata), borovice raše-
linné (Pinus subpumilio) a šichy černé (Empetrum
nigrum), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) povolovat nebo provádět geologické práce spojené
se zásahem do území, nebo

c) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu
práva myslivosti.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský 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, 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).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 446/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 446/2013 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
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. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Krá-
lický Sněžník (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Pardubického kraje, v katastrálních územích
Horní Morava a Velká Morava a na území Olomouc-
kého kraje, v katastrálních územích Sklené u Malé Mo-
ravy a Stříbrnice. Hranice národní přírodní rezervace se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy sou-
řadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se
rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních
územích Horní Morava a Velká Morava a na území
Olomouckého kraje, v katastrálních územích Sklené
u Malé Moravy, Hynčice pod Sušinou, Chrastice
a Stříbrnice. Hranice ochranného pásma národní pří-
rodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými
obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrál-
ní1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických ob-
razců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené především spole-
čenstvy horských, podmáčených a rašelinných
smrčin, acidofilních a květnatých bučin, suťových
lesů a olšin,

b) přirozená bezlesí tvořená především společenstvy
arktoalpínských trávníků, lavinových drah s vyso-
kostébelnými nivami, acidofilní vegetace alpín-
ských drolin, acidofilní vegetace alpínských skal
a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin,

c) mokřady tvořené především společenstvy vrcho-
vištních rašelinišť, pramenišť a potočních niv a

d) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin ze-
jména zvonku vousatého (Campanula barbata)
a řeřišnice Opizovy (Cardamine amara subsp.
opizii), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) povolovat nebo provádět geologické práce spojené
se zásahem do území,

c) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu,

d) vyznačovat turistické trasy, cyklistické trasy,
hippotrasy nebo zimní běžecké tratě,

Sbírka zákonů č. 447 / 2013Strana 7652 Částka 175

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).



e) povolovat a provádět zásahy do koryt nebo břehů
vodních toků, nebo

f) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu
práva myslivosti.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 447/2013 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš
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. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Lo-
voš (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Lhotka
nad Labem a Oparno. Hranice národní přírodní rezer-
vace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců
tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené především spole-
čenstvy suťových lesů, teplomilných a acidofilních
doubrav, hercynských dubohabřin a acidofilních
a květnatých bučin,

b) společenstva širokolistých stepních trávníků,

c) štěrbinová vegetace skal a drolin a

d) populace druhu živočicha přástevníka kostivalo-
vého (Euplagia quadripunctaria), včetně jeho bio-
topu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků
nebo způsobu jejich využití2), nebo

b) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.

Sbírka zákonů č. 448 / 2013Částka 175 Strana 7685

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).
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka
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. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Mile-
šovka (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálním území Milešov
u Lovosic. Hranice národní přírodní rezervace se sta-
noví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, 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. 1 k této
vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené především spole-
čenstvy suťových lesů, acidofilních doubrav, her-
cynských dubohabřin a acidofilních a květnatých
bučin,

b) společenstva kontinentálních opadavých křovin
a panonských skalních trávníků a

c) štěrbinová vegetace silikátových skalnatých svahů,
pionýrská vegetace silikátových skal a brusnicová
vegetace skal a drolin.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků
nebo způsobu jejich využití2), nebo

b) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský 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, 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).
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk
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. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Špra-
něk (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Olomouckého kraje, v katastrálních územích
Březina, Kadeřín a Vojtěchov u Konice. Hranice ná-
rodní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geome-
trickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometric-
kých 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 uve-
deno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené především vápno-
milnými a květnatými bučinami a suťovými lesy,

b) přirozená společenstva pěchavových trávníků,
štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin a bazi-
filní vegetace efemér a sukulentů,

c) soubor podzemních a povrchových krasových
jevů tvořený zejména rozsáhlou jeskynní sousta-
vou Javoříčských jeskyní, propastí, skalní branou,
ponory, závrty a škrapy a

d) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů,
zejména netopýra brvitého (Myotis emarginatus),
netopýra velkouchého (Myotis bechsteini), neto-
pýra černého (Barbastella barbastellus) a vrápence
malého (Rhinolophus hipposideros), včetně jejich
biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků
nebo způsobu jejich využití2),

b) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu,

c) povolovat a provádět zásahy do koryta vodního
toku, nejde-li o stavby, nebo

d) provozovat pro veřejnost zpřístupněné části jes-
kyní, včetně prodejních a jiných služeb s tím sou-
visejících.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský 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, 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).
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451

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb.,
o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách
a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa,

Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírod-
ních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický
Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem
a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce,
Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč,
Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve
znění vyhlášky č. 395/1992 Sb., vyhlášky č. 432/2000
Sb., vyhlášky č. 266/2007 Sb. a vyhlášky č. 29/2009 Sb.,
se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „Králický Sněžník,“
a slova „a Jelení bučina“ zrušují a za slovem „Praděd“
se čárka nahrazuje slovem „a“.

2. V § 1 odst. 1 se slova „Králický Sněžník,“ zru-
šují.

3. V § 1 odst. 2 se slova „Králický Sněžník,“ zru-
šují.

4. V § 1 odst. 3 se zrušuje písmeno c).

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c)
až m).

5. Příloha č. 3 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.
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