
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

 

1.2 Definice problému 

Důvodem pro nové vyhlášení zvláště chráněného území jsou nedostatky ve zřizovacím 

předpisu Přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník, který zajišťuje ochranu dotčeného 

území v současné době, a nutnost zajistit ochranu nejcennější a ekologicky nejzranitelnější 

části evropsky významné lokality Krvavý a Kačležský rybník (dále jen „EVL“), 

(kód: 0313101), která byla do národního seznamu EVL zařazena nařízením vlády č. 318/2013 

Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Nařízení vlády zároveň 

stanovilo povinnost zajistit ochranu části této EVL v kategorii národní přírodní památka. 

Z ustanovení § 45c odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyplývá povinnost vyhlásit zvláště chráněné území 

v kategorii stanovené národním seznamem do šesti let od přijetí lokality do evropského 

seznamu. České republice tak vznikla zákonná povinnost zajistit evropsky významným 

lokalitám právní ochranu vyhlášením zvláště chráněného území v kategorii, která je 

v seznamu u každé lokality uvedena. V případě EVL Krvavý a Kačležský rybník je uvedena 

kategorie národní přírodní památka. 

Předmětem ochrany navrhované Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník jsou 

přirozené lesní porosty tvořené společenstvy mokřadních olšin a mokřadních vrbin; mokřady 

tvořené společenstvy přechodových rašelinišť, pobřežních rákosin a vysokých ostřic, 

obnažených den letněných rybníků a vlhkých písků a společenstvy makrofytní vegetace 

vodních nádrží; travní porosty tvořené společenstvy bezkolencových luk, vysokobylinných 

vlhkých lad, ostřicových porostů a smilkových trávníků; společenstvo hnízdících vodních 

a mokřadních druhů ptáků vázané na rybniční biotopy; populace vzácných a ohrožených 

druhů rostlin kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), leknín bělostný (Nyphaea candida), 

všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), včetně jejich 

biotopů; populace vzácných a ohrožených druhů živočichů škeble rybničná (Anodonta 

cygnea), sekavec písečný (Cobitis taenia), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan 

krátkonohý (Rana lessonae) a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich biotopů. 

 

Jako předmět ochrany jsou rovněž navrženy druhy, pro které byla nařízením vlády 

č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit vyhlášena 

evropsky významná lokalita Krvavý a Kačležský rybník CZ 0313101. Předmětem ochrany 

EVL jsou sekavec písečný (Cobitis taenia) a vydra říční (Lutra lutra). Hranice ochranného 

pásma v navrženém rozsahu respektuje hranice EVL, která zároveň zajišťuje ochranu druhů, 
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které jsou předmětem ochrany EVL. Výkon státní správy a zajištění nezbytného 

managementu na celé ploše EVL bude v kompetenci jednoho orgánu ochrany přírody. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zvláště chráněné území bylo vyhlášeno vyhláškou Okresního úřadu Jindřichův Hradec jako 

přírodní rezervace, dne 14. listopadu 1994 v souladu s  tehdy platným zněním zákona. 

Navrhovaná památka je součástí EVL Krvavý a Kačležský rybník (o celkové rozloze 561,7 

ha), která byla do národního seznamu EVL zařazena nařízením vlády již v roce 2005 v rámci 

vytváření soustavy Natura 2000.   

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) vlastníci či nájemci nemovitostí dotčených ochranou území, 

b) obce a kraje, jejichž území se návrh dotýká, 

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy v daném území, 

d) právnické a fyzické osoby pohybující se nebo vykonávající činnosti v daném území, 

e) Ministerstvo životního prostředí, 

f) Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, 

se sídlem Valy 121, Třeboň, 

g) Česká inspekce životního prostředí. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zajištění ochrany přírodovědně mimořádně 

cenného území Krvavý a Kačležský rybník, a to jeho vyhlášením za zvláště chráněné území v 

kategorii národní přírodní památka, ve smyslu ustanovení § 35 zákona. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Mezi hlavní rizika, v případě nezajištění odpovídající územní ochrany předmětného území 

NPP Krvavý a Kačležský rybník, řadíme nedodržení evropské směrnice 92/43/EHS 

o stanovištích a riziko zvýšených nákladů na řešení právních sporů, které mohou vzniknout ze 

zastaralého zřizovacího výnosu původní přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník. 

 

2 Návrh variant řešení  

2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu, zachování stávající přírodní rezervace Krvavý a Kačležský 

rybník. 

2.2 Varianta 1 
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Vydání vyhlášky, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Krvavý a Kačležský rybník 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 

 

3 Identifikace nákladů a přínosů  

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta řešení znamená ponechání území přírodovědně cenného území ve stávajícím 

právním i faktickém stavu, který neodpovídá současným potřebám a požadavkům, jak je výše 

uvedeno. Uvedená varianta přináší riziko zvýšených nákladů na řešení právních sporů, které 

mohou plynout ze zastaralého zřizovacího výnosu původní přírodní rezervace Krvavý a 

Kačležský rybník a nedostatečnou ochranu přilehlé části EVL Krvavý a Kačležský rybník, 

doposud nechráněné v kategorii národní přírodní památka. Nesplnění povinnosti České 

republiky dané legislativou EU a zakonzervování nevyhovujícího právního a faktického stavu, 

by mělo za následek reálné zhoršení možnosti výkonu státní správy ochrany přírody a zároveň 

slabší právní jistotu dotčených subjektů v daném území. 

b) Varianta 1 

U této varianty byly posuzovány přínosy a náklady v oblasti vlivu na státní rozpočet, vlivu na 

vlastníky (nájemce) pozemků, vlivu na životní prostředí a další. 

 

Vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

Náklady vynaložené na geodetické zaměření hranice památky, na vyznačení mezníků 

v terénu, na vyznačení území tabulemi a zajištění péče o památku pomocí vhodných 

managementových opatření daných plánem péče1 o toto území, vyplývají ze zákona. Nejsou 

tedy předmětem hodnocení dopadů této vyhlášky. Přesto uvádíme, že financování je zajištěno 

z kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí a programů OPŽP. Na ostatní veřejné 

rozpočty nebude mít navrhovaná právní úprava žádné negativní dopady. 

Vyhláškou jsou stanoveny bližší ochranné podmínky. Jedná se o činnosti, které lze provádět 

jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, konkrétně se jedná o povolování anebo 

provádění změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), povolování anebo provádění 

změn dokončených staveb nebo změn staveb před jejich dokončením nebo umístění staveb, 

reklamních a informačních zařízení; úpravy povrchů pozemních komunikací s použitím 

jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu; ukládat věci 

s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na pozemcích, provádět hospodářská opatření 

v lesích v období od 1. 3. do 31. 7. každého roku, v daném případě se souhlas nevyžaduje pro 

provádění umělé obnovy lesa, ochrany kultur a zpracování nahodilé těžby; rozdělávání ohně; 

vyznačování cyklistické trasy, nebo turistické trasy; změnu vodního režimu pozemků; hnojení 

pozemků nebo používání chemických prostředků; vysazovat nebo vysévat rostliny nebo 

vypouštět živočichy, souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních 

                                                 
1 Plán péče je zpravidla aktualizován jedenkrát za deset let a to nezávisle na přehlášení daného území. 
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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listnatých dřevin a jedle bělokoré při obnově lesa; zřizování nových mysliveckých zařízení 

nebo slaniska, přikrmování zvěře, lovení vodní pernaté zvěře, lovení ostatní zvěře v období 

od 1. března do 31. července každého roku nebo provádění společných lovů zvěře v období od 

1. srpna do 31. října každého roku, s výjimkou lovu černé zvěře, lišky a norka. 

Výkon uvedených činností je vázán na souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny, konkrétně 

územního pracoviště CHKO Třeboňsko (dle §78 odst. 3 písm. n) zákona). Na základě 

praktických zkušeností s vedením správních řízení za účelem povolení souhlasu k činnosti 

uvedené v bližších ochranných podmínkách, lze předpokládat, že se bude jednat řádově o 

jednotlivé případy těchto řízení a tedy v konečném důsledku nedojde k významnějšímu 

nárůstu administrativní zátěže. 

Vyhláška navrhuje také činnosti, které budou vázány na souhlas v ochranném pásmu. Jen se 

souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu národní přírodní 

památky lovit vodní pernatou zvěř, lovit ostatní zvěř v období od 1. března do 31. července 

každého roku, s výjimkou lovu černé zvěře, lišky a norka nebo provádět společné lovy zvěře 

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

 

Vliv na vlastníky (nájemce) 

Vlastníkem dotčených pozemků je Česká republika, subjektem s právem hospodařit 

s majetkem státu jsou Lesy ČR, s. p., Hradec Králové a Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR. Vlastníky jsou také obce, v jejichž katastrálním území navržené zvláště chráněné území 

leží, a dále soukromí vlastníci. Pro vlastníky (nájemce) dotčených pozemků může rozšíření 

ochranného pásma zvláště chráněného území a stanovení bližších ochranných podmínek 

znamenat mírný nárůst administrativní zátěže, v souvislosti s podáním žádosti o souhlas 

orgánu ochrany přírody, a to v případech, pokud budou zamýšlet realizaci činností uvedených 

v bližších ochranných podmínkách. 

V daném případě se jedná o záměr předkladatele, protože přírodní hodnoty území vyžadují 

specifickou ochranu. Pro vlastníky lesů a ostatních nemovitostí uvedená skutečnost 

neznamená vznik nových překážek, které by znemožnily efektivní a přiměřené hospodaření 

s majetkem a způsobily významnou škodu. 

 

Vliv na životní prostředí 

Vyhlášení nového zvláště chráněného území bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, 

neboť dojde k zajištění ochrany rozsáhlého přírodovědecky cenného území, které splňuje 

kritéria zvláštní ochrany v kategorii národní přírodní památka a přispěje tak k zachování 

tohoto jedinečného přírodního fenoménu pro budoucnost.  

 

Ostatní vlivy 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, nepředpokládá se ani 

negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
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Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Variant

a 

Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 

0 

současný stav Ochrana životního 

prostředí v dané 

lokalitě 

- Ministerstvo 

životního 

prostředí: zajištění 

potřebné úrovně 

ochrany zvláště 

chráněných druhů 

**** 

Varianta 

1 

Vyhláška 

o vyhlášení NPP 

Krvavý 

a Kačležský 

rybník 

Ochrana životního 

prostředí v dané 

lokalitě 

**** Orgány ochrany 

přírody: správní 

řízení ve věci 

souhlasů 

k činnostem 

uvedeným 

v bližších 

ochranných 

podmínkách 

* 

Vlastník 

(nájemce): 

vyplnění a podání 

žádosti o souhlas 

* 

- bez dopadů,. * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, *****velmi vysoké 

1Předpokládány nulové environmentální přínosy, neboť stávající nevyhovující legislativní a fyzický stav zvláště chráněného 

území neumožňuje jeho efektivní a funkční ochranu a péči. 

 

Většina nákladů plyne ze zákona, tyto však nejsou předmětem hodnocení dopadů regulace 

této vyhlášky. Jedná se zejména o náklady vynaložené na geodetické zaměření hranice 

památky, na vyznačení mezníků v terénu, na vyznačení území tabulemi a zajištění péče 

o památku pomocí vhodných managementových opatření daných schváleným plánem péče 

pro dané území. 

 

4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějších řešení 

 1. Varianta 1 

 2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1 vzhledem k tomu, že odstraňuje výše uvedené nedostatky 

současného právního a faktického stavu stávajícího zvláště chráněného území a plní zákonnou 

povinnost zajistit ochranu evropsky významné lokality (konkrétně EVL Krvavý a Kačležský 

rybník, kód: 0313101) prostřednictvím zvláště chráněného území v kategorii národní přírodní 
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památka do 6 let od zapsání této lokality do evropského seznamu. Novým vyhlášením bude 

jednoznačně vymezeno území památky pomocí uzavřeného geometrického obrazce, jehož 

vrcholy budou určeny souřadnicemi a zároveň budou stanoveny bližší ochranné podmínky 

o památku tak, aby mohla být účinně zajištěna ochrana a zachován tento jedinečný přírodní 

fenomén pro budoucnost. Zároveň budou stanoveny činnosti vázané na souhlas orgánu 

ochrany přírody v ochranném pásmu. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Lze předpokládat, že implementace nové vyhlášky bude úspěšná a nebude činit potíže, neboť 

zvláště chráněné území již v daném území existuje a ochranný režim území je dotčenými 

subjekty historicky akceptován. Ochranný režim bude vynucován v souladu s částí osmou 

zákona. 

Subjekty odpovědné za implementaci: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR – územní pracoviště chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, se sídlem 

Valy 121, Třeboň. 

Subjekty odpovědné za vynucování: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO 

Třeboňsko, se sídlem Valy 121, Třeboň a Česká inspekce životního prostředí. 

 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Na území památky bude prováděn průběžný monitoring stavu předmětu ochrany a na základě 

jeho výsledků budou přijímaná potřebná opatření. V případě, že by došlo k zániku předmětu 

ochrany tohoto zvláště chráněného území, je Ministerstvo životního prostředí oprávněno 

v souladu s ustanovením § 45 zákona ochranu tohoto území zrušit. 

 

7 Konzultace a zdroje dat 

Záměr byl konzultován a připraven pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Návrh záměru vyhlásit rezervaci byl v souladu s § 40 odst. 2 zákona projednán s dotčenými 

obcemi a krajem, vlastníky a nájemci pozemků, na nichž se navrhovaná památka nachází.  

K návrhu vyhlášení národní přírodní památka podali námitku vlastníci dotčených pozemků 

paní P. Dlabalová, paní I. Kittlová, paní Daniela Jesche a pan Jan Jeschke, v zastoupení Mgr. 

Jany Švehlové a LČR, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, kteří vyjádřili nesouhlas 

s navrženým vymezením hranice zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. 

Vlastníci dotčených pozemků paní P. Dlabalová, paní I. Kittlová, paní Daniela Jesche a pan 

Jan Jeschke, v zastoupení Mgr. Jany Švehlové požadovali vyjmutí dotčených pozemků, které 

jsou v jejich vlastnictví. Na základě podaných námitek byla posouzena nezbytnost navržené 

ochrany předmětných pozemků ve vazbě na předměty ochrany dotčeného území a na 

stanovený cíl ochrany, kterým je jejich zachování. Byla porovnána míra omezení hospodaření 

na dotčených pozemcích ve vazbě na možnosti kompenzací a povinnost zajistit efektivní 

ochranu zvláště chráněného území. Bylo vyhodnoceno, že z hlediska efektivního zajištění 

ochrany zvláště chráněného území je žádoucí ponechat předmětné pozemky v navrženém 

zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu v rozsahu uvedeném v oznámení MŽP. 

Vyčlenění pozemků není především z důvodu zachování celistvosti území možné. 
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V podaných odvoláních bylo požadováno upravení bližších ochranných podmínek, které se 

však nevztahují na ochranné pásmo, v němž se nacházejí dotčené pozemky. Novým 

přehlášením dojde ke zmírnění omezení využívání dotčených pozemků, současný způsob 

jejich využívání není v rozporu se zájmy ochrany přírody v dotčeném území.  

Z výše uvedených důvodů nebyly námitky akceptovány. K vydaným rozhodnutím se uvedení 

vlastníci pozemků neodvolali, z čehož lze dovodit, že podané vysvětlení bylo akceptováno. 

Rozhodnutí nabyla právní moci. 

Předmětem námitky podané Lesy ČR s. p., Krajským ředitelstvím České Budějovice bylo 

znění navržených bližších ochranných podmínek. Námitka byla akceptována, bližší ochranné 

podmínky byly na základě podání LČR upraveny. 

Místně a věcně příslušné orgány státní správy neuplatnily k návrhu žádné připomínky. 

 

8 Kontakty  

Ing. Martina Píšková 

odbor ekonomických nástrojů  

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10  

tel.: 267 122 151, 

e-mail: martina.piskova@mzp.cz 

 

JUDr. Darja Pivcová 

odbor legislativní 

Ministerstvo životního prostředí 

tel.: 267 122 421 

e-mail:darja.pivcova@mzp.cz 

 

Ing. Olga Šuhájková 

odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10  

Tel.: 267 122 951,  

e-mail: olga.suhajkova@mzp.cz 
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Seznam použitých zkratek 

NPP Národní přírodní památka 

EVL evropsky významné lokality 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OPŽP Operační program životního prostředí 

B Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními 

smlouvami, jimž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikatury 

soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie, popřípadě s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 

základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Zhodnocení bylo provedeno ve vztahu 

k Čl. 1, 2 a 10 Ústavy České republiky a k Čl. 11, 14 odst. 1 a 3, Čl. 35 odst. 1 a odst. 3 

Listiny základních práv a svobod. 

Návrhem právního předpisu je naplňován jeden z cílů zákona o ochraně přírody a krajiny 

(zajistit ochranu přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného území 

podle části třetí zákona). Návrh je v souladu se zákonem i se zákonným zmocněním 

obsaženým v ustanovení § 35. 

Svým cílem souvisí s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána (konkrétně 

slouží např. k naplnění Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 

živočichů a přírodních stanovišť a Úmluvy o biologické rozmanitosti). Návrh je v souladu s 

předpisy Evropské unie a plní požadavky vyplývající ze směrnice Rady (ES) č. 92/43/EHS, o 

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a platně rostoucích rostlin. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani s 

obecnými zásadami práva Evropské unie. 

C Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí 

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné rozpočty, 

podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny v závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální 

dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 

se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  

D Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 

národnostní menšiny. Nepředpokládá se ani negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

E Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 

právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

F Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší podle názoru předkladatele žádný nárůst korupčních 

rizik. 

Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je předkládán, tedy k 

uchování přírodních hodnot v předmětném území, pro něž nelze doposud existující formy 

ochrany považovat za dostačující, a neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 

Skutečnost, že v území již řadu let existuje zvláště chráněné území, vede k důvodnému 

předpokladu, že implementace nového způsobu ochrany bude úspěšná a nebude činit potíže, 

neboť omezení vyplývající z dosavadní územní ochrany jsou dotčenými subjekty po celou 

dobu trvání akceptována. 

Z návrhu, ve spojení s ustanovením § 78 zákona, je zcela zřejmé, který orgán bude 

kompetentní k rozhodování v území a že nedojde k nedůvodné centralizaci anebo naopak 

tříštění kompetencí pravomocí mezi větší počet oprávněných osob. Pro rozhodování v území 

se uplatní standardní mechanismy správního řízení, včetně mechanismů opravných a 

kontrolních. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Národní přírodní památka a její ochranné pásmo se nachází na území Jihočeského kraje, v 

katastrálních územích Člunek, Hospříz, Kačlehy a Kunějov. Hranice národní přírodní 

památky je stanovena v příloze. Součástí vyhlášky je též orientační grafické znázornění 

polohy národní přírodní památky.  

 

K § 2 

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou přirozené lesní porosty, mokřady, travní 

porosty, společenstvo hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků vázané na rybniční 

biotopy, populace vzácných a ohrožených druhů rostlin, včetně jejich biotopů, populace 

vzácných a ohrožených druhů živočichů, včetně jejich biotopů. 

 

K § 3 

Stanoví se bližší ochranné podmínky ve smyslu § 35 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona. Souhlas k 

vymezeným činnostem uděluje územní pracoviště AOPK Chráněné krajinné oblasti 

Třeboňsko, což vyplývá z ustanovení § 78 odst. 3 písm. n) zákona.  

 

K § 4 

Stanoví se činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu.  

 

K § 5 

Účinnost vyhlášky se navrhuje na 1. květen 2015. 
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