Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 78

Rozeslána dne 21. srpna 2009

Cena Kč 70,–

O B S A H:
258. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
259. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
260. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
261. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
262. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
263. V y h lá š k a o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč
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258
VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2009
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

cholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích
za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Orientační grafické znázornění území národní přírodní
rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§1
Předmět úpravy

§3
Bližší ochranné podmínky

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

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),
b) upravovat povrch pozemních komunikací4) s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,
c) zřizovat myslivecká zařízení.

(2) Předmětem ochrany jsou:
a) přirozené lesní porosty na severních a východních
svazích Broumovských stěn tvořené především
acidofilními a květnatými bučinami a suťovými
lesy a tvořícími biotop vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů,
b) geomorfologicky ojedinělý útvar Broumovských
stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu
v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a měst, složitě členěných hřbetů,
soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Broumovské stěny a které se
nacházejí na území národní přírodní rezervace.
§2
Vymezení národní přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace se rozkládá v katastrálních územích Božanov, Křinice a Martínkovice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými
geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vr-

§4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se
rozkládá v Královéhradeckém kraji, v katastrálních
územích Hlavňov a Suchý Důl. Hranice ochranného
pásma národní přírodní rezervace se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2
k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní rezervace je uvedeno
v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2009.

Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

1

) Příloha č. 395 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

2

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

3

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

) Viz § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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259
VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2009
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území
národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3
k této vyhlášce.

§1
Předmět úpravy

Bližší ochranné podmínky

§3

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Velký a Malý Bezděz (dále jen „národní přírodní rezervace“).
a)

b)

c)

d)

(2) Předmětem ochrany jsou
přirozené lesní porosty na vrcholech Velkého
a Malého Bezdězu tvořené především acidofilními
a květnatými bučinami, hercinskými dubohabřinami a suťovými lesy,
společenstva skalní stepi, které tvoří biotop řady
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
včetně populace tesaříka alpského (Rosalia alpina),
geomorfologicky ojedinělý útvar sestávající ze
dvou vulkanických kup tvořených sodalitickým
fonolitem s typickou deskovitou a sloupcovitou
odlučností podmiňující tvorbu četných suťových
proudů a osypů a
typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Velký a Malý Bezděz a které
se nacházejí na území národní přírodní rezervace.
§2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá v katastrálním území Bezděz. Hranice národní přírodní rezervace
se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),
b) upravovat povrch pozemních komunikací4) s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu, nebo
c) zřizovat myslivecká zařízení.
§4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se
rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálním
území Bezděz. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví samostatným uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci
za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této
vyhlášce.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2009.

Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

1

) Příloha č. 388 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

2

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

3

) 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 pozdějších předpisů.

4

) Viz § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2009
o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Polické stěny (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Předmětem ochrany jsou
a) geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn
tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se
zde především v podobě rozsáhlých skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a skalních věží,
kaňonů, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a se zbytky
přirozených lesních ekosystémů a
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Broumovské stěny a které se
nacházejí na území národní přírodní památky.
§2
Vymezení národní přírodní památky
Národní přírodní památka se rozkládá v katastrálních územích Bělý, Hlavňov a Slavný. Hranice národní
přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou
určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační
grafické znázornění území národní přírodní památky
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),
b) upravovat povrch pozemních komunikací4) s použitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,
c) provádět geologické práce spojené se zásahem do
území,
d) provádět značení horolezeckých terénů, umísťování nebo údržbu horolezeckých zařízení včetně
osazování trvalých jistících prostředků,
e) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké
terény označené v souladu s touto vyhláškou,
f) vyznačovat cyklotrasy nebo turistické stezky,
nebo
g) zřizovat myslivecká zařízení.
§4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá v Královéhradeckém kraji, v katastrálních
územích Hlavňov a Suchý Důl. Hranice ochranného
pásma národní přírodní památky se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2
k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2009.

Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

1

) Příloha č. 395 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

2

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

3

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

) Viz § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
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261
VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2009
o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno
v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§3

§1
Předmět úpravy

Bližší ochranné podmínky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Javorový vrch (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Předmětem ochrany jsou
a) komplex bývalého středověkého podpovrchového
rudného dolu, včetně všech jeho podzemních i povrchových částí tvořících významný geologický
profil v komplexu hornin vrbenské série a též biotop společenstva letounů (Chiroptera), včetně jejich populací, a fragment květnaté bučiny na povrchu ve východní části masivu Hrubého Jeseníku
a
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Javorový vrch a které se nacházejí na území národní přírodní památky.
§2
Vymezení národní přírodní památky
Národní přírodní památka se rozkládá v katastrálním území Malá Morávka. Hranice národní přírodní
památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě
katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),
b) provádět změny dokončených staveb nebo změny
staveb před jejich dokončením,
c) vstupovat do podpovrchových prostor bývalého
rudného dolu,
d) provádět výzkum nebo průzkum v podpovrchových prostorách bývalého rudného dolu nebo výzkum částí dolu na povrchu, které s podpovrchovými prostorami dolu souvisejí, jež nezpůsobí
změny či poškozování národní přírodní památky,
e) provádět geologické práce spojené se zásahem do
zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,
f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
nebo
g) zřizovat myslivecká zařízení.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2009.

Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

1

) Příloha č. 778 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

2

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

3

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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262
VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. c) a § 90 odst. 6 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/
/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008
Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:
Čl. I
V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky
č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky
č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky
č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky
č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky
č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb., vyhlášky
č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vyhlášky
č. 141/2007 Sb., vyhlášky č. 267/2007 Sb., vyhlášky
č. 60/2008 Sb., vyhlášky č. 75/2008 Sb. a vyhlášky
č. 30/2009 Sb., se slova „Broumovské stěny NA Bělý,
Božanov, Hlavňov, Hony, Křinice, Martínkovice,
Slavný, Suchý důl, Výnos MK č. 55.763/55 (5. 3.
1956)“ zrušují.

Čl. II
V příloze II výnosu Ministerstva kultury ČSR ze
dne 29. listopadu 1988, č. j. 14200/88, o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění pozdějších předpisů, se slova „SPR
„Malý Bezděz“, k. ú. Bezděz II v okrese Česká Lípa;
částka 264/1949 Ú. l.“ zrušují.
Čl. III
Zrušuje se:
1. Výnos Ministerstva kultury č. 55.763/55 ze dne
5. 3. 1956.
2. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. 2308/1949 Ú. l. II ze dne 3. 11. 1949.
Čl. IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2009.

Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.
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263
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2009
o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§1
(1) Dnem 7. října 2009 se v rámci cyklu „Kulturní
památky technického dědictví“ vydávají zlaté mince
„Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“
po 2 500 Kč (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 7,78 g,
její průměr 22 mm a síla 1,7 mm. Hrana mince v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním
provedení je hladká. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka
v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je
přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata
odchylka nahoru 0,01 %.

§2
(1) Na lícní straně mince je kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. Nahoře je český lev, pod ním je moravská orlice a slezská
orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat je dvouřádkový název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení
nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Po celém obvodu mince je v opisu
název cyklu „KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Jednotlivá slova opisu jsou mezi
sebou oddělena tečkami. Značka mincovny, která minci
razila, je umístěna při spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně mince je ve středu mincovního pole větrný mlýn v Ruprechtově. Při spodním
okraji zobrazení větrného mlýnu je dvouřádkový nápis
„VĚTRNÝ MLÝN V RUPRECHTOVĚ“ a ročník
ražby „2009“. Pod ročníkem ražby je umístěna iniciála
autora výtvarného návrhu mince, akademického sochaře Jiřího Harcuby, která je tvořena písmenem „H“.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této
vyhlášce.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2009.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 263/2009 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“
(lícní a rubová strana)
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