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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2017

o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 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):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví lázeňské místo Lednice
a statut lázeňského místa Lednice.

§ 2

Lázeňské místo

(1) Stanovuje se lázeňské místo Lednice.

(2) Území lázeňského místa tvoří katastrální
území Lednice na Moravě.

(3) Území lázeňského místa na podkladě zá-
kladní mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000
s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského
místa je graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.

(4) Vnitřní území lázeňského místa je na pod-
kladě katastrální mapy České republiky graficky
vyznačeno v příloze č. 2 a vymezeno v příloze č. 3
k tomuto nařízení. Vnější území lázeňského místa
zahrnuje zbývající část území lázeňského místa.
Lázeňská kolonáda, zdravotnická zařízení1) a veřej-
ná prostranství s nimi související jsou na podkladě
katastrální mapy České republiky graficky vyzna-
čeny v příloze č. 4 a vymezeny v příloze č. 5 k to-
muto nařízení.

Statut lázeňského místa

§ 3

(1) Na území lázeňského místa je zakázána

a) výstavba staveb, zařízení a provozoven, které
by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeň-
ské léčebně rehabilitační péče ve vnitřním území

lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo
biologickými škodlivinami nebo vlivy, a

b) výstavba staveb a zařízení a provádění změn
staveb a zařízení, které by mohly být příčinou
průjezdu nebo kumulace vozidel ve vnitřním
území lázeňského místa ve vyšší míře, než je
nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního úze-
mí lázeňského místa.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je za-
kázána

a) výstavba staveb a změny staveb, změny účelu
využití ploch nebo jejich částí nesouvisející
s účely lázeňství a tomu odpovídající lázeňskou
a občanskou vybaveností a dopravní a technic-
kou infrastrukturou, nebo nesouvisející s ochra-
nou zeleně,

b) výstavba staveb, které by nebyly v souladu
s místními urbanistickými, architektonickými,
kulturními a civilizačními hodnotami,

c) výstavba a zřizování jednotlivých a řadových
garáží, které neslouží k zajištění služeb a čin-
ností spojených s poskytováním lázeňské lé-
čebně rehabilitační péče,

d) výstavba staveb pro bydlení a staveb pro re-
kreaci, které neslouží k zajištění služeb a čin-
ností spojených s poskytováním lázeňské lé-
čebně rehabilitační péče,

e) výstavba zařízení zemědělské výroby,

f) výstavba výrobních zařízení a provozování slu-
žeb, které by mohly mít rušivé vlivy na léčebný
režim v přírodních léčebných lázních,

g) výstavba skladů, velkoobchodů, stavebních
dvorů a zařízení na údržbu technického vyba-
vení a pozemních komunikací,

h) výstavba zařízení odpadového hospodářství a

i) výstavba dálnic a silnic I. a II. třídy.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je za-
kázána výstavba zábavních zařízení a hromadných
garáží, ledaže souvisí s účely lázeňské léčebně reha-
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1) § 25 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).



bilitační péče a jejich výstavba není v rozporu se
zájmy ochrany režimu poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče a zachování, popřípadě vytvoření
lázeňského prostředí.

§ 4

(1) Na lázeňské kolonádě, ve zdravotnických
zařízeních a na veřejných prostranstvích s nimi sou-
visejících, s výjimkou pozemních komunikací, je za-
kázán vstup, vjezd, vnášení, odkládání a provoz mo-
torových a nemotorových vozidel a dalších doprav-
ních prostředků, s výjimkou vozidel složek integro-
vaného záchranného systému a obecní policie, inva-
lidních vozíků, zdravotnických prostředků pro zdra-
votně postižené osoby, dětských kočárků, jízdních
kol a mechanizace sloužící k údržbě a úklidu těch-
to prostor. Vjezd cyklistů je omezen na pruh pro
cyklisty, který je vyznačen dopravní značkou „vy-
hrazený jízdní pruh pro cyklisty“. Jízdní pruh pro
cyklisty může být použit též lyžaři, jezdci na koleč-
kových bruslích, koloběžkách nebo uživateli obdob-
ného sportovního vybavení2).

(2) Na lázeňskou kolonádu, do zdravotnických
zařízení a na veřejná prostranství s nimi související je
zakázán vstup se zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje
na psy doprovázející osoby nevidomé nebo tělesně
postižené a na zvířata složek integrovaného záchran-
ného systému a obecní policie. Osoba doprovázející
zvíře je povinna v zájmu zajištění udržování čisto-
ty neprodleně odstranit zvířetem způsobenou ne-
čistotu.

(3) Lázeňská kolonáda, zdravotnická zařízení
a veřejná prostranství s nimi související se označí
informativní tabulí s označením objektu a dále tex-
tem či grafickým znakem znázorňujícím příslušné
zákazy obrazově.

§ 5

Ve vnitřním území lázeňského místa lze údržbu
a čistění veřejných prostranství v letním a zimním
období provádět pouze bez používání závadných
látek3).

§ 6

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je na
veřejně přístupných místech zakázáno

a) šíření zvukové reklamy z dopravních prostřed-
ků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdro-
jů,

b) šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak
obtěžující a

c) rozdávání, nabízení a jiné šíření reklamních le-
táků.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je
možné umístit plakáty, letáky a jiná reklamní média
pouze na reklamních a propagačních zařízeních
a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny na plo-
chách a na místech k tomu určených podle staveb-
ního zákona.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je na
veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně
žijící zvířata.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je za-
kázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadu-
jící zvláštní péči.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
následujícího kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 39 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 24. dubna 2017

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto
sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné
organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministryně:

v z. Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
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Příloha
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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 s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího 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 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 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, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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 knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; 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., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 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 předplatného 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.
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