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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2011

o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb.,
o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v le-
tech 2012 až 2016.

§ 2

Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016

(1) Letní čas se zavádí

a) v roce 2012 dnem 25. března,

b) v roce 2013 dnem 31. března,

c) v roce 2014 dnem 30. března,

d) v roce 2015 dnem 29. března,

e) v roce 2016 dnem 27. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času
se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

(2) Letní čas končí
a) v roce 2012 dnem 28. října,

b) v roce 2013 dnem 27. října,

c) v roce 2014 dnem 26. října,

d) v roce 2015 dnem 25. října,

e) v roce 2016 dnem 30. října.

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou
hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

§ 3

Vliv zavedení letního času
na stanovenou týdenní pracovní dobu

(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměst-
nanců, kterým počátek letního času v letech 2012 až
2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna
v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v přísluš-
ném týdnu o 1 hodinu kratší.

(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměst-
nanců, kterým konec letního času v letech 2012 až
2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna
v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v pří-
slušném týdnu o 1 hodinu delší.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času.
Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního
času – Harmonogram období letního času (2011/C 83/06).
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2011

o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty
BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice

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 § 21 odst. 1 a § 22 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje mine-
rální vody sv. Josef, který je jímán vrtem BJ 321 na
pozemkové parcele č. 810/2 katastrálního území Lu-
hačovice, okres Zlín, kraj Zlínský (dále jen „zdroj
sv. Josef“), se stanoví ochranné pásmo I. stupně.

(2) K ochraně přírodního léčivého zdroje mine-
rální vody Jaroslava, který je jímán vrtem BJ 331 na
stavební parcele č. 1544/3 katastrálního území Luhačo-
vice, okres Zlín, kraj Zlínský (dále jen „zdroj Jarosla-
va“), se stanoví ochranné pásmo I. stupně, které je sou-
časně pásmem fyzické ochrany zdroje.

§ 2

(K § 22 lázeňského zákona)

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje sv. Josef
tvoří bezprostřední okolí zdroje sv. Josef a je vymezeno
pozemkovými parcelami č. 810/2 a 815/3 a stavební
parcelou č. 1519 katastrálního území Luhačovice.

(2) Ochranné pásmo I. stupně zdroje Jaroslava
tvoří bezprostřední okolí zdroje Jaroslava a je situo-
váno na stavebních parcelách č. 1544/3 a 1544/2 a po-
zemkových parcelách č. 816/5 a 816/8 katastrálního
území Luhačovice.

§ 3

(K § 22 lázeňského zákona)

Vymezení ochranného pásma I. stupně zdroje
sv. Josef je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy
v měřítku 1 : 1 000, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce,

a vymezení ochranného pásma I. stupně zdroje Ja-
roslava je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy
v měřítku 1 : 1 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.
Vymezení ochranných pásem I. stupně v kopiích katas-
trálních map v měřítku 1 : 1 000 je k nahlédnutí na Mi-
nisterstvu zdravotnictví, na Městském úřadu v Luhačo-
vicích a na Krajském úřadu Zlínského kraje.

Vymezení konkrétních ochranných opatření

§ 4

(K § 22 lázeňského zákona)

(1) V ochranném pásmu I. stupně zdroje sv. Josef
je zakázáno parkování motorových vozidel mimo
určená parkoviště se zpevněnými plochami a opatře-
nými kanalizací s odlučovačem ropných látek.

(2) V ochranném pásmu I. stupně zdroje sv. Josef
musí být zabráněno splachům povrchových vod z při-
lehlé místní komunikace umístěné na pozemkové
parcele č. 815/1 v katastrálním území Luhačovice do
údolních náplavů úpravou krajnice s obrubníky.

(3) V ochranném pásmu I. stupně zdroje sv. Josef
musí být zabráněno parkování vozidel na nezpevněné
a neodkanalizované ploše severně od objektu kostela na
pozemkových parcelách č. 810/2, 815/1 a 815/3 v katas-
trálním území Luhačovice osazením vozovky obrub-
níky a souvislým pásem křovin.

§ 5

Přechodné ustanovení

Opatření uvedená v § 4 odst. 2 a 3 musí být vy-
budována z důvodů ochrany první zvodně do 1 roku
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky na náklady uži-
vatele zdroje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího
vyhlášení.

Ministr:

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

Sbírka zákonů č. 223 / 2011Částka 79 Strana 2275



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/2011 Sb.
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