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198

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004
Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně někte-
rých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zá-
kon“):

§ 1

(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o sku-
piny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnu-
jící náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči,
s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše
náhrady nákladů péče“).

(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exemplá-
ře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden
den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném cen-
tru.

(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exemplá-
ře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden
den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném cen-
tru.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po
jejím vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 198 / 2013Strana 1938 Částka 83



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 198 / 2013Částka 83 Strana 1939



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Strana 1940 Částka 83



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Částka 83 Strana 1941



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Strana 1942 Částka 83



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Částka 83 Strana 1943



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Strana 1944 Částka 83



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Částka 83 Strana 1945



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Strana 1946 Částka 83



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Částka 83 Strana 1947



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 198 / 2013Strana 1948 Částka 83



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Částka 83 Strana 1949



Sbírka zákonů č. 198 / 2013Strana 1950 Částka 83



199

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády
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 rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Re-
šovské vodopády (dále jen „národní přírodní rezer-
vace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Moravskoslezského kraje, v katastrálních úze-
mích Rešov a Ruda u Rýmařova. Hranice 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. 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 su-
ťovými lesy a květnatými a acidofilními bučina-
mi,

b) hluboce zaříznutý skalní kaňon s přirozeným to-
kem říčky Huntavy s vodopády a s četnými peře-
jemi,

c) populace vzácného a ohroženého druhu rostliny
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), včetně jeho
biotopu,

d) populace vzácných a ohrožených druhů živoči-
chů netopýra černého (Barbastella barbastellus),
netopýra velkého (Myotis myotis) 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 povolovat změny
druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2).

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 199 / 2013Částka 83 Strana 1951

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 § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 199 / 2013Strana 1952 Částka 83



Sbírka zákonů č. 199 / 2013Částka 83 Strana 1953



Sbírka zákonů č. 199 / 2013Strana 1954 Částka 83



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 199/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 199 / 2013Částka 83 Strana 1955
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka
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 rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Stará
a Nová řeka (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Ho-
ličky u Staré Hlíny, Stříbřec, Majdalena a Hamr. Hra-
nice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vr-
choly jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonome-
trické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic 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 podmáčených olšin, měkkých a tvrdých
luhů a jedlových a borových doubrav,

b) mokřady tvořené především společenstvy vodní
a mokřadní vegetace poříčních slepých ramen
a tůní, pobřežních rákosin a vysokých ostřic,

c) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů
klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), páchníka
hnědého (Osmoderma eremita), tesaříka obrov-
ského (Cerambyx cerdo), piskoře pruhovaného
(Misgurnus fossilis) a kuňky obecné (Bombina
bombina), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) provádět pastvu hospodářských zvířat,

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

d) nově označovat místa a trasy určené pro plavbu na
plavidlech, nebo

e) plavit se na plavidlech mimo stávající místa a trasy.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1956 Částka 83

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 § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 200/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1957



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1958 Částka 83



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1959



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1960 Částka 83



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1961



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1962 Částka 83



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1963



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1964 Částka 83



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1965



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1966 Částka 83



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1967



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1968 Částka 83



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1969



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1970 Částka 83



Sbírka zákonů č. 200 / 2013Částka 83 Strana 1971



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 200/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 200 / 2013Strana 1972 Částka 83



201

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle
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 Kukle
(dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území
Boleradice. Hranice národní přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). 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 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) lesní porosty tvořené společenstvy panonských
teplomilných doubrav na spraši a panonských
dubohabřin,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména popu-
lace druhů timoj trojlaločný (Laser trilobum)
a violka bílá (Viola alba), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

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

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 201 / 2013Částka 83 Strana 1973

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 § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 201/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 201 / 2013Strana 1974 Částka 83



Sbírka zákonů č. 201 / 2013Částka 83 Strana 1975



Sbírka zákonů č. 201 / 2013Strana 1976 Částka 83



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 201/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 201 / 2013Částka 83 Strana 1977



202

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce
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 Du-
najovické kopce (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích
Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole a Dolní
Dunajovice. Hranice národní přírodní památky 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) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrál-
ních územích Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Hranice
ochranného pásma národní přírodní památky 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. 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) porosty nízkých xerofilních křovin s mandloní
nízkou (Prunus tenella), třešní křovitou (Prunus
fruticosa) a růží bedrníkolistou (Rosa spinosissima),

b) porosty krátkostébelných trávníků tvořených spo-
lečenstvy panonských sprašových stepních tráv-
níků a širokolistých suchých trávníků,

c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména popu-
lace druhů mandloň nízká (Prunus tenella), pely-
něk Pančicův (Artemisia pancicii), katrán tatarský
(Crambe tataria) a srpice karbincolistá (Serratula
lycopifolia), včetně jejich biotopů,

d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména po-
pulace druhu kudlanka nábožná (Mantis religiosa),
včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

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

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

Sbírka zákonů č. 202 / 2013Strana 1978 Částka 83

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 § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.



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

e) povolovat a provádět geologické práce spojené se
zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí
změny či poškozování národní přírodní památ-
ky,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro
pěší,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

h) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-
středky,

i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
nebo

j) rozdělávat ohně.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka
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 rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Žo-
finka (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálních územích
Dvory nad Lužnicí, Vyšné, Hranice u Nových Hra-
dů. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam sou-
řadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

(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 blatko-
vými a rašelinnými bory,

b) společenstva otevřených vrchovišť,
c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin

borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku ba-
henního (Ledum palustre), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

b) provádět hospodářská opatření v lesích v období
od 1. března do 31. července každého roku.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous
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
Rendez-vous (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Val-
tice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uza-
vřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vr-
cholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním
území Valtice. Hranice ochranného pásma národní pří-
rodní památky 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 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) lesní porosty tvořené společenstvy panonských
teplomilných doubrav na písku a panonských
dubohabřin a s početnou populací dubu ceru
(Quercus cerris),

b) krátkostébelné louky tvořené společenstvy acido-
filních suchých trávníků a acidofilní i bazifilní ve-
getace efemér a sukulentů,

c) mělký rybník se společenstvy makrofytní vegetace
mělkých stojatých vod,

d) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména popu-
lace druhu svízelka piemontská (Cruciata pede-
montana), včetně jejich biotopů,

e) vzácné a ohrožené druhy hub, zejména populace
druhů rezavec Andersonův (Inonotus andersonii)
a plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri), včetně
jejich biotopů,

f) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména po-
pulace druhů skokan ostronosý (Rana arvalis),
mravenec lužní (Liometopum microcephalum),
páchník hnědý (Osmoderma eremita s.l.), tesařík
obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný
(Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

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

c) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
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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 § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona
č. 120/2000 Sb.



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 trasy pro
pěší,

f) pořádat a organizovat veřejné sportovní, turistické
a jiné hromadné akce mimo budovy,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

h) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-
středky,

i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

j) umisťovat těžby dřeva v lesních porostech, nebo

k) rozdělávat ohně.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála
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 Strán-
ská skála (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Sla-
tina. Hranice národní přírodní památky se stanoví uza-
vřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vr-
cholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním
území Slatina. Hranice ochranného pásma národní pří-
rodní památky 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, jsou uvedeny
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) izolovaný výchoz jurských vápenců, s četnými
skalními stěnami a krasovými jevy včetně jeskyní,

b) porosty travino-bylinné vegetace s dřevinami tvo-
řené zejména společenstvy vápnitých nebo bazic-
kých skalních trávníků, panonských skalních tráv-
níků, polopřirozených suchých trávníků a facií
křovin na vápnitých podložích, subpanonských
stepních trávníků a chasmofytické vegetace vápni-
tých skalnatých svahů,

c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména popu-
lace druhů koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
a lněnka rolní (Thesium dollineri), včetně jejich
biotopů,

d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména po-
pulace druhů kudlanka nábožná (Mantis religiosa),
netopýr velký (Myotis myotis) a vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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

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

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

c) povolovat a provádět geologické práce spojené se
zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí
změny či poškozování národní přírodní památky,

d) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu,
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
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e) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
g) vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,

h) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu
horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích
prostředků,

i) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké
terény označené v souladu s touto vyhláškou,

j) pořádat a organizovat sportovní, turistické a jiné
veřejné akce,

k) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět
živočichy,

l) hnojit pozemky anebo používat chemické pro-
středky, nebo

m) rozdělávat ohně.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013,

kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ
chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech

tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami
a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona
č. 381/2009 Sb.:

Čl. I

Příloha vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti
správ národních parků a správ chráněných krajinných
oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národními přírodními rezervacemi, národ-
ními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy,
ve znění vyhlášky č. 163/2011 Sb., vyhlášky č. 324/
/2011 Sb. a vyhlášky č. 216/2012 Sb., se mění takto:

1. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky“ ve sloupci „Národní přírodní památky“ se
slova „Rešovské vodopády (368)“ zrušují.

2. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“ se
za slova „Rejvíz (371)“ vkládají slova „Rešovské vodo-
pády (368)“.

3. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Pálava“ ve sloupci „Národní přírodní památka“ se za
slova „Kalendář věků (2318)“ vkládají slova „Kukle“.

4. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“
se slova „Stará řeka (407)“ nahrazují slovy „Stará
a Nová řeka (407)“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 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. 218/2004 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Zrušuje se

1. Vyhláška okresní správní komise Mikulov č. 8.963/
/1-VII, o zřízení státní přírodní reservace Dunajo-
vické kopce, ze dne 10. května 1946.

2. Výnos Ministerstva kultury č. 1604/56 - A/6, o zří-
zení státní přírodní rezervace Stará řeka, ze dne
5. března 1956.

3. Výnos okresního národního výboru v Bruntále
č. 457/087, o zřízení chráněného přírodního vý-
tvoru Rešovské vodopády, ze dne 26. dubna 1966.

4. Vyhláška okresního národního výboru v Bruntále,
o zřízení chráněného přírodního výtvoru Rešovské
vodopády, ze dne 25. října 1989.

5. Vyhláška národního výboru města Brna, kterou se
určuje chráněný přírodní výtvor Stránská skála, ze
dne 20. dubna 1989.

6. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 15 732/74,
o zřízení státní přírodní rezervace Žofinka, ze dne
16. ledna 1975.

7. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 37854/
/52-V-VII/5, reservace „Kamenice“ – zřízení, ze
dne 10. července 1952.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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Sbírka zákonů 2013

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
čeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; 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., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezdě-
kov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 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.

Strana 2016 Částka 83

8591449 083010

13

ISSN 1211-1244


