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N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne ………… 2016 

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně 
vyhlášky č. 156/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.: 

ČÁST PRVNÍ 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory 

§ 1 

Vymezení zón 

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny“) na území 
Chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

(2)  Do I. zóny se zařazují území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména 
přirozené, nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy a další mimořádně hodnotná území 
z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny. 

(3) Do II. zóny se zařazují území s vysokou kvalitou rázu krajiny chráněné krajinné 
oblasti, s pozměněnými lesními ekosystémy s mozaikou přírodě blízkých společenstev nebo 
druhově bohaté nelesní ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
anebo extenzivně obhospodařované pozemky. 

(4) Do III. zóny se zařazují území pozměněné lidskou činností s místně zachovalými 
přírodními hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značně pozměněnou druhovou 
skladbou, zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů a nesouvisle a rozptýleně 
zastavěné části sídel s převahou dochované místně tradiční zástavby. 

(5) Do IV. zóny se zařazují území s nižší přírodovědnou a krajinářskou hodnotou, 
zejména rozsáhlá zastavěná území, případně zastavitelné plochy podle schválených 
územních plánů. 

(6) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, 
je uloženo v ústředním seznamu1). 

(7) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti 
Železné hory je uvedeno v příloze k této vyhlášce. 

 

 

 

                                                 
1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
   Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 

chráněných území. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna vyhlášky č. 156/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 

§ 2 

 Ve vyhlášce č. 156/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory se § 3 
zrušuje. 

  

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

§ 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016. 

 

 

 

Ministr: 
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Příloha k vyhlášce č. …/2016 Sb. 
 

Orientační grafické znázornění zón na území 
Chráněné krajinné oblasti Železné hory 
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