
II. 

N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne ............... 2015, 

 

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 

a zákona č. 349/2009 Sb. a podle §79 odst. 4. písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.: 

 

§ 1 

Zrušuje se: 

1. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 18334/55, o zřízení státní přírodní reservace 

Písečný rybník, ze dne 4. července 1956. 

2. Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR č. 815/56 – A/6, o zřízení státní přírodní 

reservace Kamenný vrch ze dne 4. července 1956. 

3. Výnos Ministerstva kultury č. 59 571/54 - IX, o zřízení státní přírodní reservace Stonáč 

ze dne 17. března 1955. 

4. Výnos Ministerstva kultury, č. 45 962/54 – IX, ze dne 21. července, o stanovení 

ochranných podmínek a rozšíření výměry státní přírodní reservace „Černý důl“, zřízené 

výnosem ministerstva školství a národní osvěty č. j. 143.547/33-V ze dne 31. 12. 1933. 

5. Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR č. 55761/56, o zřízení státní přírodní 

reservace „Dubno“ ze dne 4. července 1956. 

6. Výnos Ministerstva kultury č.j. 3.025/70-II/2, o zřízení státní přírodní rezervace Kotvice, 

ze dne 10. března 1970. 

7. Výnos Ministerstva školství a národní osvěty č.j. 143.547/33-V, o ochraně přírodní 

památky „Buky u Vysokého Chvojna“, ze dne 31. prosince 1933. 

8. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č.j. 31.046/52-IV/5, o zřízení státní přírodní 

rezervace „Bažantnice v Uhersku, u Holic“, ze dne 15. března 1952. 

9. Vyhláška Okresního úřadu Jindřichův Hradec o zřízení přírodní rezervace „Krvavý a 

Kačležský rybník“ 

10. Nařízení Okresního úřadu Jindřichův Hradec o změně hranic přírodní rezervace Krvavý a 

Kačležský rybník 

11. Výnos Ministerstva kultury čj. 1312/53 o zřízení přírodní památky „Za hrnčířkou“ ze dne 

30. září 1953 
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§ 2 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2015. 

 

 

Ministr 
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