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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn
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

Vymezení národní přírodní rezervace

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

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálních územích
Dvorec u Třebče, Hluboká u Borovan, Jílovice
u Trhových Svinů a Třebeč. 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 geome-
trických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou

a) přirozeně meandrující tok řeky Stropnice a na
něj navazující mokřady tvořené společenstvy
vegetace oligotrofních tůní s bublinatkami, mi-
nerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýr-

kem alpským, vegetace charakteru přechodo-
vých rašelinišť, mírně kyselá rašeliniště a raše-
linné louky, bažinné vrbiny a bažinné olšiny,

b) trvalé travní porosty tvořené společenstvy stří-
davě vlhkých bezkolencových luk, vysokosté-
belných nivních porostů, krátkostébelných
smilkových luk a mezofilních ovsíkových luk,

c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin
srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)
a hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba),
včetně jejich biotopů, a

d) populace vzácných a ohrožených druhů živoči-
chů velevrub malířský (Unio pictorum), modrá-
sek očkovaný (Maculinea teleius), vřetenuška
mokřadní (Zygaena trifolii), slavík modráček
středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)
a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich bio-
topů.

§ 3

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 a provádět zásahy do koryta vodního
toku, nejde-li o stavby vodních děl3),

c) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích, nebo

d) upravovat povrch pozemních komunikací s pou-
žitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu.
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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
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/
/2010 Sb.



§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2015 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015

o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
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

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Krvavý a Kačležský rybník (dále jen „národní pří-
rodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálních územích
Člunek, Hospříz, Kačlehy a Kunějov. Hranice ná-
rodní přírodní památky se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic
vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v ob-
razcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrál-
ních územích Člunek, Hospříz, Kačlehy a Kunějov.
Hranice ochranného pásma národní přírodní pa-
mátky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny sou-
řadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrál-
ní1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických ob-
razců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uve-
deny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou

a) přirozené lesní porosty tvořené společenstvy
mokřadních olšin a mokřadních vrbin,

b) mokřady tvořené společenstvy přechodových
rašelinišť, pobřežních rákosin a vysokých ostřic,
obnažených den letněných rybníků a vlhkých
písků a společenstvy makrofytní vegetace vod-
ních nádrží,

c) travní porosty tvořené společenstvy bezkolen-
cových luk, vysokobylinných vlhkých lad,
ostřicových porostů a smilkových trávníků,

d) společenstvo hnízdících vodních a mokřadních
druhů ptáků vázané na rybniční biotopy,

e) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin
kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), leknín
bělostný (Nyphaea candida), všivec lesní (Pedi-
cularis sylvatica) a ostřice plstnatoplodá (Carex
lasiocarpa), včetně jejich biotopů, a

f) populace vzácných a ohrožených druhů živoči-
chů škeble rybničná (Anodonta cygnea), sekavec
písečný (Cobitis taenia), skokan ostronosý
(Rana arvalis), skokan krátkonohý (Rana lesso-
nae) a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich
biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

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



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

b) povolovat anebo provádět změny dokončených
staveb nebo změny staveb před jejich dokonče-
ním nebo umisťovat stavby, reklamní a infor-
mační zařízení,

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

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

e) provádět hospodářská opatření v lesích v období
od 1. března do 31. července každého roku;
souhlas se nevyžaduje pro provádění umělé ob-
novy lesa, ochrany kultur a zpracování nahodilé
těžby,

f) rozdělávat ohně,
g) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické

trasy,

h) měnit vodní režim pozemků,

i) hnojit pozemky nebo používat chemické pro-
středky,

j) vysazovat nebo vysévat rostliny nebo vypouštět
živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysazo-
vání nebo výsev stanovištně původních druhů
dřevin při obnově lesa,

k) zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slanis-
ka,

l) přikrmovat zvěř,

m) lovit vodní pernatou zvěř,

n) lovit ostatní zvěř v období od 1. března do
31. července každého roku, nebo

o) provádět společné lovy zvěře v období od
1. srpna do 31. října každého roku, s výjimkou
lovu černé zvěře, lišky a norka.

§ 4

Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v ochranném pásmu národní přírodní
památky

a) lovit vodní pernatou zvěř,

b) lovit ostatní zvěř v období od 1. března do
31. července každého roku, s výjimkou lovu
černé zvěře, lišky a norka, nebo

c) provádět společné lovy zvěře v období od
1. srpna do 31. října každého roku, s výjimkou
lovu černé zvěře, lišky a norka.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 108/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 108/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 108/2015 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015

o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou
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

Vymezení národní přírodní památky

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

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Olomouckého kraje, v katastrálních územích
Ohrozim, Plumlov a Vícov. Hranice národní pří-
rodní památky se stanoví uzavřenými geometric-
kými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy
jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geome-
trických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

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

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou

a) společenstva acidofilních suchých trávníků a

b) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin
ostřice přítupé (Carex obtusata) a koniklece vel-
kokvětého (Pulsatilla grandis), včetně jejich bio-
topů.

§ 3

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 využití,

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

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

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

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy,

f) vjíždět vozidly do území národní přírodní
památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel zá-
kladních složek integrovaného záchranného
systému2), obecní policie, ozbrojených sil Čes-
ké republiky při plnění úkolů ozbrojených
sil a dalších orgánů veřejné moci při výko-
nu veřejné správy a vozidel potřebných pro
zajištění hospodaření na pozemcích a péči
o ně,

g) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

h) hnojit pozemky nebo používat chemické pro-
středky,

i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouš-
tět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysa-
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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) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.



zování nebo výsev stanovištně původních
druhů dřevin při obnově lesa,

j) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-
ka,

k) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení, nebo

l) rozdělávat ohně, s výjimkou rozdělávání ohňů

na pozemcích určených k plnění funkcí lesa za
účelem hospodaření v lese.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 109/2015 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015

o zrušení 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,

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

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení mi-
nisterstev a jiných ústředních orgánů státní sprá-
vy České republiky, ve znění zákona č. 9/1990 Sb.,
zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zá-
kona č. 474/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona
č. 71/2006 Sb.:

§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ ná-
rodních parků a správ chráněných krajinných
oblastí k výkonu státní správy ve správních ob-
vodech tvořených národními přírodními rezer-
vacemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy.

2. Vyhláška č. 163/2011 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národ-
ních parků a správ chráněných krajinných ob-
lastí k výkonu státní správy ve správních obvo-
dech tvořených národními přírodními rezerva-
cemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy.

3. Vyhláška č. 324/2011 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národ-
ních parků a správ chráněných krajinných ob-
lastí k výkonu státní správy ve správních obvo-
dech tvořených národními přírodními rezerva-
cemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy, ve znění pozdějších před-
pisů.

4. Vyhláška č. 216/2012 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národ-

ních parků a správ chráněných krajinných ob-
lastí k výkonu státní správy ve správních obvo-
dech tvořených národními přírodními rezerva-
cemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy.

5. Vyhláška č. 206/2013 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národ-
ních parků a správ chráněných krajinných ob-
lastí k výkonu státní správy ve správních obvo-
dech tvořených národními přírodními rezerva-
cemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy, ve znění pozdějších před-
pisů.

6. Vyhláška č. 34/2014 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národ-
ních parků a správ chráněných krajinných ob-
lastí k výkonu státní správy ve správních obvo-
dech tvořených národními přírodními rezerva-
cemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy, ve znění pozdějších před-
pisů.

7. Vyhláška č. 245/2014 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národ-
ních parků a správ chráněných krajinných ob-
lastí k výkonu státní správy ve správních obvo-
dech tvořených národními přírodními rezerva-
cemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy, ve znění pozdějších před-
pisů.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015

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. 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 ochraně přírody a krajiny, ve
znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008
Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 18334/
/55, o zřízení státní přírodní reservace Písečný
rybník, ze dne 4. července 1956.

2. Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR
č. 815/56 – A/6, o zřízení státní přírodní reser-
vace Kamenný vrch, ze dne 4. července 1956.

3. Výnos Ministerstva kultury č. 59 571/54 – IX,
o zřízení státní přírodní reservace Stonáč, ze dne
17. března 1955.

4. Výnos Ministerstva kultury č. 45 962/54 – IX,
ze dne 21. července, o stanovení ochranných
podmínek a rozšíření výměry státní přírodní re-
servace „Černý důl“, zřízené výnosem minister-
stva školství a národní osvěty č. j. 143.547/33-V
ze dne 31. 12. 1933.

5. Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR

č. 55761/56, o zřízení státní přírodní reservace
„Dubno“, ze dne 4. července 1956.

6. Výnos Ministerstva kultury č. j. 3.025/70-II/2,
o zřízení státní přírodní rezervace Kotvice, ze
dne 10. března 1970.

7. Výnos Ministerstva školství a národní osvěty
č. j. 143.547/33-V, o ochraně přírodní památky
„Buky u Vysokého Chvojna“, ze dne 31. pro-
since 1933.

8. Výnos Ministerstva školství, věd a umění
č. j. 31.046/52-IV/5, o zřízení státní přírodní re-
zervace „Bažantnice v Uhersku, u Holic“, ze dne
15. března 1952.

9. Vyhláška Okresního úřadu Jindřichův Hradec,
o zřízení přírodní rezervace „Krvavý a Kačležský
rybník“, ze dne 14. listopadu 1994.

10. Nařízení Okresního úřadu Jindřichův Hradec,
o změně hranic přírodní rezervace Krvavý a Kač-
ležský rybník, ze dne 1. srpna 1996.

11. Výnos Ministerstva kultury čj. 1312/53, o zřízení
přírodní památky „Za hrnčířkou“, ze dne 30. zá-
ří 1953.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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