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283
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Komorní hůrka (dále jen „národní přírodní památka“).

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Klest, Slatina u Františkových Lázní a Skalka u Chebu. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích
za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§1
Vyhlášení národní přírodní památky

a) travinných ekosystémů luk a pastvin, suchých
trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů,
b) lesních ekosystémů bučin,
c) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny
vstavače kukačky (Orchis morio), včetně její populace,

§2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

d) pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů, včetně starých
průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových stěn.

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

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Karlovarského kraje, v katastrálním území
Slatina u Františkových Lázní. Hranice národní přírodní památky se stanoví 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.

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi,
e) ukládat věci,
f) sbírat nebo odchytávat rostliny nebo živočichy,
s výjimkou výkonu práva myslivosti nebo sběru
lesních plodů,

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), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů
veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy a vozidel potřebných pro
zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně.

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
i) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
nebo
j) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel
základních složek integrovaného záchranného
systému3) a ozbrojených sil České republiky
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§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

3

) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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284
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Váté písky (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně
a) travinných ekosystémů trávníků písčin a mělkých půd,
b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
kavylu písečného (Stipa borystenica) a kostřavy
pochvaté Dominovy (Festuca vaginata subsp.
dominii), včetně jejich populací,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů tesaříka (Nothorhina muricata), puchýřníka
(Zonitis flava), slíďáka pískomilného (Alopecosa
psammophila) a vřetenušky pozdní (Zygaena
laeta), včetně jejich populací.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Bzenec a Vracov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území ná-

rodní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny
dokončených staveb anebo změny staveb před
jejich dokončením; souhlas se nevyžaduje k zajištění údržby a opravy dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost3),
c) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi; souhlas se nevyžaduje
k použití chemických látek nebo chemických
směsí k ošetření kolejového lože a signalizačních
a návěstních zařízení železniční tratě,
d) ukládat věci,
e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,
f) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
g) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
h) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy, nebo
i) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel
základních složek integrovaného záchranného

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), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3

) § 20 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
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systému4) a ozbrojených sil České republiky při
plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti
veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění
hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel
potřebných pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dráhy a zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, včetně vozidel potřeb-
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ných pro zajištění zjišťování příčin a okolností
mimořádných událostí v drážní dopravě.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

4

) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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285
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Větrníky (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně
a) travinných ekosystémů suchých trávníků,
b) křovinných ekosystémů nízkých xerofilních
křovin a vysokých mezofilních a xerofilních
křovin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
bezobalky sivé (Trinia glauca), hadího mordu
nachového (Scorzonera purpurea), hlaváčku jarního (Adonis vernalis), lněnky Dollinerovy
(Thesium dollineri), sápy hlíznaté (Phlomis
tuberosa), šanty lesostepní pravé (Nepeta nuda
subsp. nuda) a třezalky ozdobné (Hypericum
elegans), včetně jejich populací,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědáska černýšového (Melitaea aurelia),
křepelky polní (Coturnix coturnix), modráska
jetelového (Polyommatus bellargus), pěnice
vlašské (Sylvia nisoria), stepníka rudého (Eresus
cinnaberinus), vřetenušky třeslicové (Zygaena
brizae) a ťuhýka obecného (Lanius collurio),
včetně jejich populací.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území

Letonice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy
souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak
jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze
č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny
dokončených staveb anebo změny staveb před
jejich dokončením,
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
e) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi,
f) ukládat věci,
g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
i) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
nebo

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), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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j) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel
základních složek integrovaného záchranného
systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil
a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné správy, vozidel veterinární služby při
plnění jejích úkolů, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně

Částka 122

a vozidel potřebných pro zřizování, obnovu
a provozování přenosové soustavy4).
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

3

) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

4

) § 24 odst. 3 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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286
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Divoká Oslava (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) přirozených lesních ekosystémů lužních lesů,
dubohabřin, suťových lesů, bučin, teplomilných
doubrav, acidofilních doubrav a suchých borů,
b) vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
c) skalních ekosystémů skal a drolin, pohyblivých
sutí a suchých trávníků,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
řeřišničníku skalního (Cardamine petraea)
a dvouhrotce zeleného (Dicranum viride),
včetně jejich populací,
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů krasce dubového (Eurythyrea quercus),
páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), tesaříka obrovského (Cerambix cerdo), přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria)
a vranky obecné (Cottus gobio), včetně jejich
populací.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Březník, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou,
Sedlec u Náměště nad Oslavou a Zňátky. Hranice

národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic
vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Březník. Hranice ochranného pásma
národní přírodní rezervace se stanoví 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. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného či obdobného geologického původu,
c) povolovat nebo provádět zásahy do koryta vodního toku, nebo
d) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu.

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), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1

razce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vyhlášení národní přírodní rezervace

§2

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Chejlava (dále jen „národní přírodní rezervace“).

Bližší ochranné podmínky

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů
a olšin.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Plzeňského kraje, v katastrálním území Měcholupy u Blovic. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického ob-

Na celém území národní přírodní rezervace lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), nebo
b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, včetně
uložení dřevní hmoty, a to i přechodné.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

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).
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VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona
č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/
/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/
/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/
/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017
Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,
zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

2. Článek 2 se zrušuje.
3. V příloze č. 2 se položka 9. „Jankovský potok“ zrušuje.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne
26. července 1951 č. 99.260/51-IV/5, kterým se
zřizuje Státní přírodní reservace „Větrník“.
2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne
14. srpna 1951 č. 100.585/51-IV/5, kterým se
zřizuje Státní přírodní reservace „Komorní
hůrka“.

Čl. I

3. Výnos Ministerstva kultury ze dne 4. července
1956 č. j. 17.510/55 o zřízení Státní přírodní rezervace „Chejlava“.

Vyhláška Okresního národního výboru ve Vyškově ze dne 8. listopadu 1990, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory Větrníky, Šévy, Malhotky,
Hašky, Člupy, Visengruty, Mrazový klín, Mechovkový útes, Hřebenatkový útes, Ve žlebcách, Bohdaliská lípa a Pustiměřská lípa, se mění takto:

4. Výnos Ministerstva kultury České socialistické
republiky ze dne 29. října 1969 č. j. 10.752/69-II/2, kterým se zřizuje Státní přírodní rezervace
„Skučák“.

1. V čl. 1 bodě 1 se slova „Větrníky,“ a „Malhotky,“ zrušují.
2. V čl. 1 bodě 2 se písmena a) a c) zrušují.
Čl. II
Vyhláška Okresního úřadu v Pelhřimově ze dne
27. února 1992 o chráněných přírodních výtvorech
se mění takto:
1. V článku 1 se položka 9. „Jankovský potok –
přirozeně meandrující tok Jankovského potoka provázený více či méně přirozenými společenstvy luční
a rašelinné vegetace. Význačná lokalita kriticky
ohroženého živočišného druhu. Je významná i z vodohospodářského hlediska. Pramení na evropském
rozvodí. Katastrální území Vyskytná, Mysletín, Zachotín, Jankov, Mladé Bříště a Staré Bříště.“ zrušuje.

5. Výnos Ministerstva kultury České socialistické
republiky ze dne 20. listopadu 1969 č. j. 3.909/
/69-II/2, kterým se zřizuje Státní přírodní rezervace „Hněvošický háj“.
6. Výnos Ministerstva kultury České socialistické
republiky ze dne 29. prosince 1973 č. j. 16.435/
/73 o zřízení Státní přírodní rezervace „Nad
Dolským mlýnem“, kat. území Růžová, osada
Kamenická stráň, okres Děčín, kraj Severočeský.
7. Vyhláška Okresního úřadu v Hodoníně ze dne
31. ledna 1992 o zřízení Chráněného přírodního
výtvoru „Váté písky“.
Čl. IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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