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13. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
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16. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území

17. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

18. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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ných z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky
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., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky
a jejího ochranného pásma

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hadce
u Želivky (dále jen „národní přírodní památka“) a její
ochranné pásmo.

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálních územích
Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko a Hulice.
Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavře-
nými geometrickými obrazci s přímými stranami, je-
jichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů
geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za
sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním
území Borovsko. Hranice ochranného pásma národní
přírodní památky se stanoví uzavřenými geometric-
kými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou
určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických
obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinové
vegetace skal a drolin na hadcích,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů ze-
jména populace kriticky ohrožených druhů rostlin
kuřička Smejkalova (Minuartia smejkalii), mochna
Crantzova hadcová (Potentilla crantzii ssp. serpen-
tini), pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla),
vítod hořký krátkokřídlý (Polygala amara ssp.
brachyptera) a hvozdík kartouzek hadcový (Dian-
thus carthusianorum ssp. capillifrons), včetně jejich
biotopů,

c) typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla
jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Želivka a které se nacházejí na
území národní přírodní památky.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů
jejich využití3),

b) provádět geologické práce spojené se zásahem do
zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či po-
škozování národní přírodní památky,

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

Sbírka zákonů č. 13 / 2011Strana 114 Částka 6

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

2) Příloha č. 128 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3) 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 pozdějších předpisů.



d) zřizovat myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř,

e) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

g) rozdělávat ohně, nebo

h) používat chemické prostředky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 13 / 2011Částka 6 Strana 115



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 13 / 2011Strana 116 Částka 6



Sbírka zákonů č. 13 / 2011Částka 6 Strana 117



Sbírka zákonů č. 13 / 2011Strana 118 Částka 6



Sbírka zákonů č. 13 / 2011Částka 6 Strana 119



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 13 / 2011Strana 120 Částka 6



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 13 / 2011Částka 6 Strana 121



Sbírka zákonů č. 13 / 2011Strana 122 Částka 6
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava
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., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hra-
banovská černava (dále jen „národní přírodní památ-
ka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálním území Lysá
nad Labem. Hranice národní přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam sou-
řadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) polabská černava na podloží sladkovodní křídy
a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a luč-
ními společenstvy vzácných vodních makrofyt,
litorálních porostů, mírně halofilními společen-
stvy, společenstvy různých typů vápnitých slati-

nišť, společenstvy vysokých ostřic a střídavě
vlhkých bezkolencových luk a rovněž širokolis-
tých suchých trávníků a fragmenty psamofilních
společenstev,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů ze-
jména populace kriticky ohroženého druhu rost-
liny šášina rezavá (Schoenus ferrugineus), včetně
jejího biotopu,

c) typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla
jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Hrabanovská černava, které se
nacházejí na území národní přírodní památky.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů
jejich využití3),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny
staveb před jejich dokončením4),

c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,
d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
e) měnit vodní režim pozemků,
f) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-

středky,
g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět

živočichy,
h) zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slaniska,
i) přikrmovat zvěř, nebo
j) rozdělávat ohně.

Sbírka zákonů č. 14 / 2011Částka 6 Strana 123

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

2) Příloha č. 32 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3) 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 pozdějších předpisů.

4) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).



§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 14 / 2011Strana 124 Částka 6



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 14 / 2011Částka 6 Strana 125



Sbírka zákonů č. 14 / 2011Strana 126 Částka 6



Sbírka zákonů č. 14 / 2011Částka 6 Strana 127



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 14 / 2011Strana 128 Částka 6
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník
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., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky
a jejího ochranného pásma

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Že-
huňský rybník (dále jen „národní přírodní památka“)
a její ochranné pásmo.

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálních územích
Choťovice a Žehuň. Hranice národní přírodní památky
se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřad-
nicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců
tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v přílo-
ze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních
územích Choťovice, Končice a Žehuň a na území Krá-
lovéhradeckého kraje, v katastrálním území Lovčice
u Nového Bydžova. Hranice ochranného pásma ná-
rodní přírodní památky se stanoví uzavřenými geome-
trickými 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, je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní

přírodní památky a jejího ochranného pásma je uve-
deno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) přírodní společenstva litorálních rákosin eutrof-
ních stojatých vod, navazujících hygrofilních až
mezofilních luk a vápnitých slatinišť,

b) vzácné a ohrožené druhy živočichů zejména ptáků
a populace kriticky ohroženého druhu živočicha
vrkoče útlého (Vertigo angustior), včetně jejich
biotopů,

c) vzácné a ohrožené druhy rostlin zejména populace
kriticky ohrožených druhů rostlin pampelišky ba-
vorské (Taraxacum bavaricum), pampelišky husí
(Taraxacum pauckertianum) a pampelišky zavla-
žované (Taraxacum irrigatum), včetně jejich bio-
topů,

d) typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla
jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Žehuňsko a které se nacházejí
na území národní přírodní památky.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů
jejich využití3),

b) budovat a prohlubovat odvodňovací příkopy

Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 129

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

2) Příloha č. 127 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3) 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 pozdějších předpisů.



a provádět zásahy do koryta vodního toku včetně
odbahnění rybníka,

c) přikrmovat zvěř, nebo

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

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 130 Částka 6



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 15/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 131



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 132 Částka 6



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 133



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 134 Částka 6



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 135



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 136 Částka 6



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 137



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 138 Částka 6



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 15/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 139



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 140 Částka 6



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 141



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 142 Částka 6



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 143



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 144 Částka 6



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 145



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 146 Částka 6



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 147



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 148 Částka 6



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 15/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 15 / 2011Částka 6 Strana 149



Sbírka zákonů č. 15 / 2011Strana 150 Částka 6
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2011,

kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 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

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. 28.237/
/48, o zřízení přírodní reservace Žehuňská obora
a Žehuňský rybník, ze dne 8. 2. 1948.

2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 42.760/

/49, o zřízení přírodní reservace Chýnovská jes-
kyně, ze dne 25. 4. 1949.

3. Výnos Ministerstva školství, věd a umění
č. 101.107/51-IV/5, o zřízení přírodní reservace
Mlýnský rybník a rybník Rohlík s pobřežními lou-
kami, ze dne 13. 9. 1951.

4. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 61.887/54 – IX,
o stanovení výměry a ochranných podmínek státní
přírodní reservace Polom, ze dne 7. 4. 1955.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 16 / 2011Částka 6 Strana 151
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) a § 90 odst. 5 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/
/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhláš-
ky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vy-
hlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vy-
hlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb.,
vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb.,
vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb.,
vyhlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vy-

hlášky č. 141/2007 Sb., vyhlášky č. 267/2007 Sb., vy-
hlášky č. 60/2008 Sb., vyhlášky č. 75/2008 Sb., vyhláš-
ky č. 30/2009 Sb., vyhlášky č. 262/2009 Sb. a vyhlášky
č. 189/2010 Sb., se slova „Černé a Čertovo jezero KT
Hojsova Stráž, Alžbětín Výnos MŠANO č. 143.547/33
(31. 12. 1933), Hrabanovská černava NB Lysá n. L.
Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933), Žehuňský
rybník NB, HK Choťovice, Žehuň, + Výnos MŠO
č. 28.237/48 (8. 2. 1948), Chýnovská jeskyně TA Dolní
Hořice + Výnos MŠVU č. 42.760/49 (25. 4. 1949) a Po-
lom CR Velká Střítež + Výnos MK č. 61.887/54 (7. 4.
1955)“ zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 24. ledna 2011

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

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 2. července 2011 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec okres kraj

Křešín Příbram Středočeský

Malíkovice Kladno Středočeský

Nové Hutě Prachatice Jihočeský

Paračov Strakonice Jihočeský

Věžnice Jihlava Vysočina

Moravskoslezský Kočov Bruntál Moravskoslezský

Ministr:

Mgr. John v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 20. ledna 2011

o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen
zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků

plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 21. prosince 2010 vydalo cenový předpis 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče,
stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomato-
logických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový
předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 1 ze dne
1. ledna 2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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