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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory
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. 218/2004
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Kaňkovy hory (dále jen „národní přírodní památ-
ka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s vý-
skytem

a) lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, mo-
křadních olšin a lužních lesů,

b) biotopu společenstva hnízdících lesních druhů
ptáků, zejména holuba doupňáka (Columba
oenas) a lejska malého (Ficedula parva), včetně
populací těchto ptáků, a

c) biotopu vzácného a ohroženého druhu živoči-
cha čolka horského (Triturus alpestris), včetně
jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní pa-
mátky.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Pardubického kraje, v katastrálních územích
Dolní Počátky, Javorka, Kubíkovy Duby, Počátky
Horní, Třemošnice nad Doubravou. Hranice ná-
rodní přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigono-
metrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů

geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za
sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památ-
ky se rozkládá na území Pardubického kraje, v ka-
tastrálních územích Javorka, Kubíkovy Duby, Po-
čátky Horní, Třemošnice nad Doubravou. Hranice
ochranného pásma národní přírodní památky se sta-
noví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak
jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v přílo-
ze č. 2 k této vyhlášce.

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

§ 2

Bližší ochranné podmínky

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

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

d) navrhovat nebo vyznačovat cyklistické trasy
nebo turistické trasy,

Sbírka zákonů č. 18 / 2016Strana 154 Částka 8

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
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).



e) povolovat nebo provádět geologické práce spo-
jené se zásahem do zemského povrchu,

f) provádět těžební práce v lesích v období od
1. března do 31. července každého roku,

g) organizovat a pořádat veřejné sportovní, turis-
tické nebo jiné hromadné akce,

h) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-
ka, nebo

i) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 18/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 18/2016 Sb.

Sbírka zákonů č. 18 / 2016Částka 8 Strana 161



Sbírka zákonů č. 18 / 2016Strana 162 Částka 8



Sbírka zákonů č. 18 / 2016Částka 8 Strana 163



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 18/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic
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. 218/2004
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Velký Vrch u Vršovic (dále jen „národní přírodní
památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s vý-
skytem

a) lesních ekosystémů dubohabřin a teplomilných
doubrav,

b) travinných a křovinných ekosystémů suchých
trávníků a vysokých mezofilních a xerofilních
křovin,

c) biotopu společenstva teplomilných hřibovitých
(Boletales), pečárkotvarých (Agaricales) a ku-
střebkotvarých (Pezizales) hub, včetně vzác-
ných a ohrožených druhů a jejich populací, a

d) naleziště obnažených vypálených jílů (porcela-
nitů) s otisky třetihorní flóry,

tvořících předmět ochrany národní přírodní pa-
mátky.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálním území Vršo-

vice u Loun. Hranice národní přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce
tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v přílo-
ze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

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

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

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

c) upravovat povrch pozemních komunikací s po-
užitím jiného než místního přírodního mate-
riálu stejného geologického původu, nebo

d) vnadit anebo přikrmovat zvěř.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Sbírka zákonů č. 19 / 2016Částka 8 Strana 165

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
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 19/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral
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. 218/2004
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Zhejral (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s vý-
skytem

a) křovinných a lesních ekosystémů mokřadních
vrbin, lužních lesů, smrčin a bučin,

b) vodních a mokřadních ekosystémů makrofytní
vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
stojatých vod, vegetace vytrvalých obojživel-
ných bylin, rákosin a vegetace vysokých ostřic,
slatinných a přechodových rašelinišť,

c) travinných ekosystémů luk a pastvin, nížinných
až horských vřesovišť a smilkových trávníků,

d) biotopu společenstva hnízdících vodních a mo-
křadních druhů ptáků, včetně populací těchto
ptáků,

e) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
zdrojovky potoční (Montia hallii), míčovky
kulkonosné (Pilularia globulifera), pobřežni-
ce jednokvěté (Littorella uniflora), rosnatky
okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a ostřice
přioblé (Carex diandra), včetně jejich popula-
cí, a

f) biotopů vzácných a ohrožených druhů živoči-
chů hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina)

a skokana ostronosého (Rana arvalis), včetně
jejich populací,

tvořících předmět ochrany národní přírodní pa-
mátky.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Kraje Vysočina, v katastrálním území Klato-
vec a na území Jihočeského kraje, v katastrálních
územích Horní Pole a Světlá pod Javořicí. Hranice
národní přírodní památky se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigono-
metrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů
geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za
sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním
území Klatovec. Hranice ochranného pásma národní
přírodní památky se stanoví uzavřeným geometric-
kým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometric-
ké sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geo-
metrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou,
jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

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

§ 2

Bližší ochranné podmínky

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

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

Sbírka zákonů č. 20 / 2016Částka 8 Strana 169

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
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).



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

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

d) navrhovat nebo vyznačovat cyklistické trasy
nebo turistické trasy,

e) vjíždět nebo setrvávat s motorovými vozidly
a obytnými přívěsy mimo silnice a místní ko-
munikace s výjimkou vlastníků, nájemců a pach-
týřů pozemků a jejich smluvních dodavatelů
prací v národní přírodní památce a dále osob
zajišťujících zde výkon státní správy, lesní a ze-
mědělské hospodaření, myslivecké hospodaření,
správu vodních toků, obranu státu, požární
ochranu, zdravotní a veterinární službu, při vý-
konu této činnosti,

f) narušovat půdní povrch s využitím kolové nebo
pásové strojní mechanizace,

g) hnojit pozemky nebo používat chemické pro-
středky na pozemcích s výjimkou ošetření dřeva
na skládkách proti kůrovcům, použití repelentů
proti okusu dřevin zvěří a ošetření sadby dřevin
proti klikorohu borovému,

h) vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou ob-
novy lesa nebo vypouštět živočichy, nebo

i) povolovat nebo provádět změny vodního re-
žimu; za změnu vodního režimu se nepovažuje
manipulace na vodních dílech Zhejral a Karhov
v souladu s platnými manipulačními řády a pří-
pady využití kompetencí vodoprávních úřadů
nebo povodňových orgánů k nařízení mimo-
řádných manipulací, případně neodkladných
manipulací při hrozící havárii vodního díla.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 20/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 20/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 20/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., 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-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

V § 1 odst. 2 větě první vyhlášky č. 243/2014
Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouho-
polsko a stanovení jejích bližších ochranných pod-

mínek, se za slovo „Dlouhopolsko“ vkládají slova
„a Kněžičky“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Sbírka zákonů č. 21 / 2016Částka 8 Strana 181
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny
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. 218/2004
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Karlovské bučiny (dále jen „národní přírodní rezer-
vace“).

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a) přirozených lesních ekosystémů bučin a

b) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny
kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla),
včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezer-
vace.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Libereckého kraje, v katastrálních územích
Machnín a Kryštofovo údolí. Hranice národní pří-
rodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometric-

kého obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou
uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

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

a) povolovat nebo provádět změny druhu po-
zemků nebo způsobu jejich využití2),

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

c) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadu-
jící vydání územního rozhodnutí nebo staveb-
ního povolení, nebo

d) povolovat nebo provádět geologické práce spo-
jené se zásahem do území.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec 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
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos 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. 218/2004
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

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

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a) přirozených lesních ekosystémů rašelinných
lesů, mokřadních olšin, lužních lesů a acidofil-
ních doubrav,

b) travinných ekosystémů slanisek,
c) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných

a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace
vysokých ostřic, makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod, ma-
krofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní
a vegetace parožnatek,

d) biotopu vzácného a ohroženého druhu živoči-
cha hnědáska chrastavcového (Euphydryas
aurinia), včetně jeho populace, a

e) útvarů neživé přírody – mofet, pramenů mine-
rálních vod a vrstev křemeliny,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezer-
vace.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Karlovarského kraje, v katastrálních územích
Nová Ves u Křižovatky, Vonšov, Dvorek, Nový
Drahov, Povodí a Milhostov. Hranice národní pří-
rodní rezervace se stanoví uzavřenými geometric-
kými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geo-

metrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za se-
bou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezer-
vace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v ka-
tastrálních územích Nová Ves u Křižovatky, Vonšov
a Dvorek. Hranice ochranného pásma národní pří-
rodní rezervace se stanoví uzavřenými geometric-
kými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geome-
trických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

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

§ 2
Bližší ochranné podmínky

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

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

b) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadují-
cí povolení nebo souhlas podle jiných předpisů,

c) povolovat nebo provádět úpravu jímání pra-
menů nebo vývěrů plynů,

d) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou vý-
konu práva myslivosti, nebo

e) upravovat povrch pozemních komunikací s po-
užitím jiného než místního přírodního mate-
riálu stejného geologického původu.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec 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
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť
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. 218/2004
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

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

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a) přirozených skalních, křovinných a lesních eko-
systémů vegetace efemér a sukulentů, lesních
lemů, nízkých xerofilních křovin, vysokých
mezofilních a xerofilních křovin, teplomilných
doubrav, suťových lesů a bučin,

b) travinných ekosystémů luk a pastvin, trávníků
písčin a mělkých půd a suchých trávníků a

c) mokřadních a vodních ekosystémů rákosin a ve-
getace vysokých ostřic a makrofytní vegetace
přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých
vod,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezer-
vace.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Ústeckého kraje, v katastrálních územích
Úhošť, Úhošťany, Pokutice a Zásada u Kadaně. Hra-
nice národní přírodní rezervace se stanoví uzavře-
nými geometrickými obrazci s přímými stranami,
jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřad-
nic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v ob-
razcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezer-
vace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katas-
trálních územích Úhošť, Úhošťany, Pastviny, Poku-
tice, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří a Zásada u Ka-
daně. Hranice ochranného pásma národní přírodní
rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými ob-
razci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katas-
trální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických
obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou
uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

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

§ 2

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 území, nebo

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

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec 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
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 24/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

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. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona
č. 349/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a 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

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. j. B-197.108/48-i/3, o zřízení přírodní rezer-
vace „Hořina“, ze dne 5. listopadu 1948.

2. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. j. 174076/49-IV/1, o zřízení přírodní rezer-
vace „Květnice“, ze dne 8. dubna 1950.

3. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. j. H-40852/46-III/1, o zřízení přírodní rezer-
vace „Pekárka“, ze dne 23. července 1946.

4. Výnos Ministerstva školství, věd a umění
č. j. 94204/51-IV/5, o zřízení státní přírodní re-
zervace „Velatická slepencová stráň“, ze dne
5. června 1951.

5. Výnos Ministerstva školství, věd a umění

č. j. 94.458/51-IV/5, o zřízení státní přírodní
rezervace „Údolí Jizery u Semil a Bítouchova“,
ze dne 2. června 1951.

6. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. j. 7 827/75,
o zřízení státní přírodní rezervace „Čerňava“, ze
dne 28. září 1975.

7. Vyhláška Správy Chráněné krajinné oblasti
Blanský les o zřízení přírodní rezervace „Ptačí
Stěna“ ze dne 1. listopadu 1996.

8. Výnos Ministerstva kultury č. j. 12 894/73, o zří-
zení státní přírodní rezervace „Jaronínská bu-
čina“, ze dne 24. října 1973.

9. Výnos Ministerstva kultury č. 7485/56 – A/VI,
o zřízení státní přírodní rezervace „Kleť“, ze dne
10. května 1956.

10. Výnos Ministerstva kultury č. j. 3.024/69 – II/2,
o zřízení státní přírodní rezervace „Suchá
Dora“, ze dne 10. února 1969.

11. Výnos Ministerstva kultury čj. 59 571/54 – IX.,
o zřízení státní přírodní reservace „Stonáč“, ze
dne 17. března 1955.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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