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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb.,
o krajských normativech

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normati-
vech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky
č. 33/2009 Sb. a vyhlášky č. 8/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. t) bodě 1 se slovo „ve“ nahrazuje
slovy „v základní škole,“.

2. V § 2 odst. 5 se slovo „celkovému“ zrušuje.

3. V § 2 odst. 5 na konci textu věty první a v § 7 na
konci odstavce 5 se doplňují slova „v členění na peda-
gogické a nepedagogické pracovníky“.

4. V § 4 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 17 až 19 zní:

„(1) Základní částka se z ukazatelů uvedených
v § 2 odst. 1 stanoví vztahem

a) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je rea-
lizována pedagogickými i nepedagogickými pra-
covníky:

1/Np x PP x 12 x 1,Proc + 1/No x Po x 12 x 1,Proc
+ ONIV,

b) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je rea-
lizována pouze pedagogickými pracovníky:

1/Np x PP x 12 x 1,Proc + ONIV,

c) u školských zařízení, jejichž činnost je realizována
pouze nepedagogickými pracovníky:

1/No x Po x 12 x 1,Proc + ONIV,

kde Proc je součtem procent sazby pojistného na so-
ciální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti17), jehož poplatníkem je zaměstnavatel,
procent sazby pojistného na všeobecné zdravotní po-
jištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance18),
a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kte-
rým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb19).

17) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění poz-
dějších předpisů.

18) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

19) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Sbírka zákonů č. 11 / 2011Strana 90 Částka 5



12

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2011

o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody
v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46
odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon):

Stanovení ochranných pásem

§ 1

K ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální
vody (dále jen „zdroj“), které se nacházejí v obci Kar-
viná, městská část Karviná-Lázně Darkov a Karviná-
-Hranice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejí-
cího se v Karviné, městská část Karviná-Lázně Darkov,
který je jímán vrtem

a) Nový vrt, je situováno na pozemkové parcele
č. 199/2 katastrálního území Darkov, kraj Morav-
skoslezský a je graficky znázorněno v kopii katas-
trální mapy, která je přílohou č. 1 této vyhlášky,

b) Helena, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1
katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslez-
ský a je graficky znázorněno v kopii katastrální
mapy, která je přílohou č. 2 této vyhlášky,

c) Vilemína, je situováno na pozemkové parcele
č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Morav-
skoslezský a je graficky znázorněno v kopii katas-
trální mapy, která je přílohou č. 3 této vyhlášky,

d) NP 680 – Věra, je situováno na pozemkové parcele
č. 5/1, č. 5/2 a č. 5/3 katastrálního území Darkov,
kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno
v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 4 této
vyhlášky,

e) NP 694 – Valentýna, je situováno na pozemkové
parcele č. 458/8 a č. 458/27 katastrálního území
Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázor-
něno v kopii katastrální mapy, která je přílohou
č. 5 této vyhlášky,

f) NP 735 – Jaromír, je situováno na pozemkové par-
cele č. 490/4 katastrálního území Ráj, kraj Morav-
skoslezský a je graficky znázorněno v kopii katas-
trální mapy, která je přílohou č. 6 této vyhlášky,

g) NP 736, je situováno na pozemkové parcele č. 638/
/21 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský
a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy,
která je přílohou č. 7 této vyhlášky,

h) NP 737, je situováno na pozemkové parcele č. 125/
/3 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský
a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy,
která je přílohou č. 8 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno
pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany
pro zdroj jímaný vrtem

a) Nový vrt je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce
o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém
středu pásma fyzické ochrany,

b) Helena je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce
o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém
středu pásma fyzické ochrany,

c) Vilemína je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce
o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém
středu pásma fyzické ochrany,

d) NP 680 – Věra je vymezeno pozemkem ve tvaru
obdélníku o rozměrech 6 x 15 m, jehož delší strana
směřuje od severovýchodu k jihozápadu; zdroj se
nachází v geometrickém středu pásma fyzické
ochrany,

e) NP 694 – Valentýna je vymezeno pozemkem ve
tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geo-
metrickém středu pásma fyzické ochrany,

f) NP 735 – Jaromír je vymezeno pozemkem ve
tvaru obdélníku o rozměrech 7 x 16 m, jehož delší
strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu;
zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fy-
zické ochrany,

g) NP 736 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce
o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém
středu pásma fyzické ochrany,
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h) NP 737 je vymezeno pozemkem ve tvaru obdél-
níku o rozměrech 10 x 12 m, jehož delší strana
směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se
nachází v geometrickém středu pásma fyzické
ochrany.

§ 3

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejí-
cího se v Karviné, městská část Karviná-Hranice, který
je jímán vrtem

a) NP 738 – Jordán, je situováno na pozemkové par-
cele č. 2411/40, č. 2411/39 a č. 2395 katastrálního
území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na
části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 ka-
tastrálního území Karviná-město, kraj Moravsko-
slezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální
mapy, která je přílohou č. 9 této vyhlášky,

b) NP 740, je situováno na pozemkové parcele
č. 1507/2 katastrálního území Ráj, kraj Moravsko-
slezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální
mapy, která je přílohou č. 10 této vyhlášky,

c) NP 742 – Eduard, je situováno na pozemkové par-
cele č. 2411/39, č. 2411/40 a č. 2395 katastrálního
území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na
části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 ka-
tastrálního území Karviná-město, kraj Moravsko-
slezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální
mapy, která je přílohou č. 11 této vyhlášky,

d) NP 743 – František, je situováno na pozemkové
parcele č. 1831/7 a č. 1831/9 katastrálního území
Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky
znázorněno v kopii katastrální mapy, která je pří-
lohou č. 12 této vyhlášky,

e) NP 744 – Vlasta, je situováno na pozemkové par-
cele č. 1935/2 katastrálního území Karviná-město,
kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno
v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 13
této vyhlášky,

f) NP 747 – Miroslav, je situováno na pozemkové
parcele č. 2411/7 katastrálního území Karviná-
-město, kraj Moravskoslezský a je graficky zná-
zorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou
č. 14 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno
pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany
pro zdroj jímaný vrtem

a) NP 738 – Jordán je vymezeno pozemkem ve tva-
ru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geo-
metrickém středu pásma fyzické ochrany,

b) NP 740 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce
o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém
středu pásma fyzické ochrany,

c) NP 742 – Eduard je vymezeno pozemkem ve tvaru
čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geome-
trickém středu pásma fyzické ochrany,

d) NP 743 – František je vymezeno pozemkem ve
tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geo-
metrickém středu pásma fyzické ochrany,

e) NP 744 – Vlasta je vymezeno pozemkem ve tva-
ru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geo-
metrickém středu pásma fyzické ochrany,

f) NP 747 – Miroslav je vymezeno pozemkem ve
tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geo-
metrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 4

Pásma fyzické ochrany zdrojů se oplotí pevným
plotem; jestliže se nacházejí v parkových úpravách,
oplotí se živým plotem. Na území pásem fyzické
ochrany zdrojů je nepovolaným vstup zakázán.

§ 5

(1) Ochranné pásmo II. stupně zdrojů uvedených
v § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se stanoví k ochraně sta-
tických zásob přírodních léčivých zdrojů minerálních
vod.

(2) Ochranné pásmo II. stupně je graficky vy-
značeno v základní mapě České republiky v měřít-
ku 1 : 50 000, jejíž kopie je přílohou č. 15 této vyhlášky.

(3) Ochranná pásma I. stupně jsou stanovena sou-
řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální,
které jsou přílohou č. 16 této vyhlášky.

§ 6

Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii ka-
tastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 a vymezení ochran-
ného pásma II. stupně v základních mapách České re-
publiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 jsou k nahléd-
nutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Magistrátu města
Karviná a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

§ 7

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranných pásmech I. stupně je zakázáno:

a) provádět zemní práce a práce narušující půdní po-
kryv, mimo práce konané v zájmu využívání
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a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stá-
vající technické a dopravní infrastruktury a mimo
schválených sanačních a rekultivačních prací sou-
visejících se zahlazováním následků hornické čin-
nosti,

b) používat trhaviny, mimo práce konané v zájmu
využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů,
údržby stávající technické a dopravní infrastruk-
tury a mimo schválených sanačních a rekultivač-
ních prací souvisejících se zahlazováním následků
hornické činnosti,

c) provozovat chov a pastvu hospodářských zvířat
a zvěře,

d) udržovat travní porosty jiným způsobem než se-
čením.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:

a) jímat a odvádět vodu s obsahem jodidů vyšším než
5 mg/l z hloubek větších než 150 m k jiným než
lázeňským účelům; to neplatí, jde-li o jímání nebo
odvádění vod z důlních děl v takovém rozsahu, ve
kterém byly jímány a odváděny před nabytím
účinnosti této vyhlášky, nebo jde o průsaky do
hlavních důlních děl, jež mohou ohrozit bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost pro-
vozu,

b) využívat geotermální energii objekty hlubšími než
150 m,

c) využívat geotermální energii objekty do hloubky
150 m, vyjma plošných kolektorů pro tepelná čer-
padla do hloubky 5 m, bez souhlasu Ministerstva
zdravotnictví a s užitím látek, které by mohly při
úniku ze systému kontaminovat podzemní vody,

d) ukládat nebezpečný odpad do důlních děl.

(3) Zákazy stanovené v odstavci 1 písm. a) a b) se
nepoužijí, jde-li o hornickou činnost v ochranných pás-
mech I. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a)
až e), a to na území, v němž se ochranná pásma pře-
krývají s dobývacími prostory, které jsou uvedeny
v souhrnné evidenci dobývacích prostorů vedené Čes-
kým báňským úřadem podle zákona upravujícího
ochranu a využití nerostného bohatství pod i. č. 20034
„Stonava“, i. č. 20052 „Darkov“, i. č. 20041 „Karvi-
ná-Doly I“, i. č. 20042 „Karviná-Doly II“ a i. č. 20044
„Louky“.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února
2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 14 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 15 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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Příloha č. 16 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.
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va 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –

Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-
ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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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