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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Nezbytnost předkládaného návrhu vyhlášky je dána v důsledku nového vyhlášení vybraných 

zvláště chráněných území, které byly původně zřízeny před nabytím účinnosti stávajícího 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem předkládaného návrhu vyhlášky 

je dosáhnout právní jistoty ohledně vymezení a ochranného režimu vybraných zvláště 

chráněných území.  

V předchozích letech došlo k novému vyhlášení několika zvláště chráněných území, aniž by 

přitom byla zrušena jejich původní zřizovací dokumentace. Nastala tak kolize původní a nové 

právní úpravy, kterou vždy nelze vyřešit pomocí výkladového pravidla lex posterior derogat 

legi priori, neboť v rámci nového vyhlášení může docházet i k revizi územního vymezení 

vyhlašovaného zvláště chráněného území, které se nemusí zcela překrývat s jeho územním 

vymezením původním.  

Pokud zůstává v platnosti i původní zřizovací dokumentace, použije se ustanovení § 90 

odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

podle něhož se činnosti zakázané nebo omezené bližšími ochrannými podmínkami 

uvedenými v právních předpisech, kterými byly vyhlášeny národní parky, chráněné krajinné 

oblasti, státní přírodní rezervace, chráněné přírodní výtvory, chráněné přírodní památky, 

chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy a jejich ochranná 

pásma podle zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, nadále považují za činnosti 

vázané na souhlas orgánu ochrany přírody podle § 44 odst. 3. V praxi tak panuje nejistota 

ohledně hranic zvláště chráněného území a jeho ochranného režimu, úkolem každého 

ministerstva přitom je podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pečovat 

o náležitou právní úpravu věcí patřících do jejich působnosti. 

Předkládaným návrhem vyhlášky se popsaný problém řeší u následujících zvláště 

chráněných území: 

- Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, 

- Národní přírodní rezervace Soos, 

- Národní přírodní rezervace Velký Špičák, 

- Národní přírodní památka V Jezírkách, 

- Národní přírodní památka Železná hůrka, 

- Přírodní památka Sítovka. 

Ohledně národních přírodních rezervací Novodomské rašeliniště, Soos a Velký Špičák platí, 

že původně byly zřízeny výnosy z 60. let minulého století, které byly následně zrušeny a tyto 

národní přírodní rezervace byly přehlášeny výnosem Ministerstva kultury České socialistické 

republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2. Vzhledem k tomu, že uvedené 

národní přírodní rezervace byly v uplynulých letech vyhlášeny nově, v souladu s požadavky 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky 
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Ministerstva životního prostředí č. 152/2014 Sb., č. 23/2016 Sb. a č. 110/2017 Sb.), navrhuje 

se zrušit odpovídající části výnosu z roku 1987. 

Pokud jde o národní přírodní památky V Jezírkách a Železná hůrka, tyto byly před nabytím 

účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášeny za chráněné 

přírodní výtvory (vyhláškou Okresního národního výboru v Chebu z roku 1961 v případě 

Národní přírodní památky Železná hůrka, vyhláškou Okresního národního výboru v Kolíně 

z roku 1987 v případě Národní přírodní památky V Jezírkách). Po nabytí účinnosti zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byly na základě prováděcí vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. převedeny do kategorie „národní přírodní památka“. Vzhledem k tomu, že 

souběžně s předložením návrhu této vyhlášky se navrhuje jejich nové vyhlášení, z výše 

popsaných důvodů se navrhuje zrušení uvedených, původních zřizovacích dokumentů. 

Zvláště chráněné území „Sítovka“ bylo původně vyhlášeno jako státní přírodní rezervace 

výnosem Ministerstva školství a kultury z roku 1960. Po nabytí účinnosti zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byly na základě prováděcí vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. převedeny do kategorie „přírodní památka“. Královéhradecký kraj přistoupil 

v prosinci 2016 k novému vyhlášení této přírodní památky, z toho důvodu se navrhuje zrušit 

příslušné části uvedeného výnosu z roku 1960. Výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 

8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2, kterým byly zřízeny státní přírodní rezervace Sítovka, 

Černá stráň, U císařské studánky a Častovec, je přístupný v Ústředním seznamu ochrany 

přírody, který je dostupný na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na 

následujícím odkazu: http://drusop.nature.cz/portal/. 

Obdobným způsobem došlo již v minulosti k rušení podobných původních zřizovacích 

dokumentů, a to např. vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 16/2011 Sb., 

č. 323/2011 Sb., č. 159/2012 Sb., č. 207/2013 Sb., č. 443/2013 Sb., č. 246/2014 Sb., 

č. 111/2015 Sb., č. 25/2016 Sb., č. 6/2017 Sb. nebo naposledy č. 52/2018 Sb. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Ministerstvo životního prostředí je na základě § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oprávněno zrušit dosavadní 

ochranu zvláště chráněného území, vyhlášeného podle dřívějších předpisů před účinností 

tohoto zákona ústředním orgánem státní správy, jež přešlo do kategorie přírodní rezervace 

nebo přírodní památka, v případě, kdy je na tomto území nově vyhlášeno zvláště chráněné 

území okresním úřadem, krajským úřadem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nebo 

správou národního parku podle tohoto zákona.  

Uvedené zmocnění je možné aplikovat v případě Přírodní památky Sítovka: 

- zvláště chráněné území Sítovka bylo zřízeno jako státní přírodní rezervace před 

nabytím účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to výnosem 

Ministerstva školství a kultury č. j. 26.708/60 ze dne 8. července 1960 přijatým na 

základě § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody; 

- zvláště chráněné území Sítovka bylo vyhlášeno ústředním orgánem státní správy 

(tehdejším Ministerstvem školství a kultury); 

- zvláště chráněné území Sítovka přešlo po nabytí účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, do kategorie „přírodní památka“, a to na základě § 22 
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odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; 

- zvláště chráněné území Sítovka bylo nově vyhlášeno nařízením Královéhradeckého 

kraje č. 6/2016 ze dne 12. prosince 2016 o zřízení přírodní památky Sítovka (kraje 

mohou pro svůj správní obvod vydávat nařízení o zřízení přírodních památek na 

základě § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů).  

Pokud jde národní kategorie zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace 

a národní přírodní památka), zmocnění vyplývající z § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na ně nelze vztáhnout.  

Oprávnění ke zrušení jejich dosavadní právní ochrany, která byla vyhlášena na základě již 

neplatných zmocnění, se odvozuje od zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

Obecně přitom platí zásada, že orgán, který je příslušný k přijetí právního předpisu, je 

oprávněn také k jeho zrušení. Ministerstvo životního prostředí je k vyhlášení národních 

přírodních rezervací a národních přírodních památek zmocněno ustanovením § 79 odst. 5 

písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovaná vyhláška není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Problematiky zvláště chráněných území se dotýká směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Zvláště chráněné území „Novodomské rašeliniště“ v katastrálních územích Načetín u Kalku 

a Pohraničí (okres Chomutov) bylo jako státní přírodní rezervace nejdříve zřízeno výnosem 

Ministerstva kultury a informací č. j. 13.901/67-II/2 ze dne 18. listopadu 1967, vydaným na 

základě § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Uvedený zřizovací 

výnos byl zrušen a státní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště byla znovu vyhlášena 

výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987 o vyhlášení 

ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (§ 1 položka 26 

a příloha XXVI), který byl vydán rovněž na základě § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., 

o státní ochraně přírody. Uvedený výnos Ministerstva kultury ČSR z roku 1987 je stále 

platným právním předpisem. Po nabytí účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, bylo toto zvláště chráněné území na základě § 90 odst. 5 (dnešní odstavec 6) 

tohoto zákona ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
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rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie ochrany „národní 

přírodní rezervace“. Jako Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště pak bylo nově 

vyhlášeno vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 152/2014 Sb., kterou byly současně 

stanoveny jeho bližší ochranné podmínky, aniž by však došlo ke zrušení dosavadního 

zřizovacího právního předpisu, výnosu Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 

21. prosince 1987, resp. jeho příslušných částí. V současnosti tak k tomuto zvláště 

chráněnému území vedle sebe existují dvě kolidující zřizovací dokumentace. 

Obdobná situace panuje ohledně národních přírodních rezervací Soos a Velký Špičák. 

Zvláště chráněné území „Soos“ v katastrálních územích Nová Ves u Křižovatky, Vonšov, 

Dvorek, Nový Drahov, Povodí a Milhostov (okres Cheb) bylo jako státní přírodní rezervace 

zřízeno výnosem Ministerstva školství a kultury č. j. 45.160/64-V/2 ze dne 7. listopadu 1964, 

vydaným v souladu s § 4 odst. 3 a na základě § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní 

ochraně přírody. Uvedený zřizovací výnos byl zrušen a státní přírodní rezervace Soos byla 

znovu vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 

1987 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (§ 1 

položka 39 a příloha XXXIX), který byl vydán rovněž na základě § 8 odst. 2 zákona 

č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Uvedený výnos Ministerstva kultury ČSR z roku 

1987 je stále platným právním předpisem. Po nabytí účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, bylo toto zvláště chráněné území na základě § 90 odst. 5 

(dnešní odstavec 6) tohoto zákona ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do 

kategorie ochrany „národní přírodní rezervace“. Jako Národní přírodní rezervace Soos pak 

bylo nově vyhlášeno vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 23/2016 Sb., kterou byly 

současně stanoveny jeho bližší ochranné podmínky, aniž by však došlo ke zrušení 

dosavadního zřizovacího právního předpisu, výnosu Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-

VI/2 ze dne 21. prosince 1987, resp. jeho příslušných částí. 

Zvláště chráněné území „Velký Špičák“ v katastrálních územích Třešť a Loučky u Jihlavy 

(okres Jihlava) bylo jako státní přírodní rezervace zřízeno výnosem Ministerstva školství 

a kultury č. j. 45.171/64-V/2 ze dne 7. listopadu 1964, vydaným v souladu s § 4 odst. 3 a na 

základě § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Uvedený zřizovací 

výnos byl zrušen a státní přírodní rezervace Velký Špičák byla znovu vyhlášena výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987 o vyhlášení ochrany 

některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (§ 1 položka 49 a příloha 

XLIX), který byl vydán rovněž na základě § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně 

přírody. Uvedený výnos Ministerstva kultury ČSR z roku 1987 je stále platným právním 

předpisem. Po nabytí účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo toto 

zvláště chráněné území na základě § 90 odst. 5 (dnešní odstavec 6) tohoto zákona ve 

spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie ochrany „národní přírodní rezervace“. 

Jako Národní přírodní rezervace Velký Špičák pak bylo nově vyhlášeno vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 110/2017 Sb., kterou byly současně stanoveny jeho bližší 

ochranné podmínky, aniž by však došlo ke zrušení dosavadního zřizovacího právního 

předpisu, výnosu Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987, 

resp. jeho příslušných částí. 
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S cílem předejít identické situaci (kolize původní a nové právní úpravy) se v souvislosti se 

souběžně navrhovaným vyhlášením národních přírodních památek V Jezírkách a Železná 

hůrka navrhuje zrušení jejich dosavadní zřizovací dokumentace. 

Zvláště chráněné území „V Jezírkách“ v katastrálním území Velim (okres Kolín) bylo jako 

chráněný přírodní výtvor vyhlášeno vyhláškou Okresního národního výboru v Kolíně ze dne 

17. prosince 1987 v souladu s § 6 a na základě § 8 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., o státní 

ochraně přírod. Po nabytí účinnosti zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

bylo toto zvláště chráněné území na základě § 90 odst. 7 (dnešní odstavec 8) tohoto zákona 

a § 22 odst. 1 ve spojení s přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

převedeno do kategorie „národní přírodní památka“. Ministerstvo životního prostředí 

souběžně s předloženým návrhem vyhlášky navrhuje nové vyhlášení Národní přírodní 

památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 

Zvláště chráněné území „Železná hůrka“ v katastrálním území Mýtina I (okres Cheb) bylo 

jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno vyhláškou Okresního národního výboru v Chebu ze 

dne 28. dubna 1961 v souladu s § 6 a na základě § 8 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., o státní 

ochraně přírody. Po nabytí účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

bylo toto zvláště chráněné území na základě § 90 odst. 7 (dnešní odstavec 8) a § 22 odst. 1 

ve spojení s přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do 

kategorie „národní přírodní památka“. Ministerstvo životního prostředí souběžně 

s předloženým návrhem vyhlášky navrhuje nové vyhlášení Národní přírodní památky 

Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 

Zvláště chráněné území „Sítovka“ v katastrálním území Nový Hradec Králové (okres Hradec 

Králové) bylo jako státní přírodní rezervace zřízeno výnosem Ministerstva školství a kultury 

č. j. 26.708/60-V/2 ze dne 8. července 1960 v souladu s § 4 odst. 3 a na základě § 8 odst. 2 

zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Po nabytí účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, bylo toto zvláště chráněné území na základě § 90 odst. 5 

(dnešní odstavec 6) tohoto zákona a § 22 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, převedeno do kategorie „přírodní památka“. Královéhradecký kraj přistoupil 

k novému vyhlášení Přírodní památky Sítovka nařízením č. 6/2016 ze dne 12. prosince 2016 

(nařízení Královéhradeckého kraje o zřízení přírodní památky Sítovka bylo uveřejněno ve 

Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje, částce 10, rozeslané dne 

21. prosince 2016). Podobně jako v případech národních přírodních rezervací Novodomské 

rašeliniště, Soos a Velký Špičák tak vedle sebe existuje původní a nová zřizovací 

dokumentace, což vyvolává pochybnosti ohledně hranic zvláště chráněného území a jeho 

ochranného režimu. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

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

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
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Se zrušením původní zřizovací dokumentace vyhlašující předmětná zvláště chráněná území 

nejsou spojeny žádné hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní 

veřejné rozpočty, žádné dopady na podnikatelské prostředí České republiky, žádné sociální 

dopady, dopady na rodiny ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  

Předkládaný návrh vyhlášky nebude mít dopady na životní prostředí, neboť předmětná 

zvláště chráněná území byla nově vyhlášena jako zvláště chráněná území v kategoriích 

„národní přírodní rezervace“, „národní přírodní památka“, resp. „přírodní památka“. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vztah k ochraně soukromí a osobních údajů.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.  

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) nebylo k předkládanému 

návrhu vyhlášky prováděno, neboť se jedná o případ právního předpisu, u něhož je 

hodnocení dopadů zmocňovacího ustanovení obsaženo již v závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) k návrhu zákona a v návrhu zákona nejsou 

identifikovány nové dopady ve smyslu bodu 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA). Současně by bylo možné považovat předložený návrh vyhlášky za 

parametrickou změnu ve smyslu bodu 3.8 písm. f) Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA), neboť se sice navrhuje zrušení zřizovací dokumentace zvláště chráněného 

území, které však bylo nově vyhlášeno příslušnými orgány, resp. se jeho nové vyhlášení 

navrhuje současně předkládanými návrhy vyhlášek. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K čl. I   

V článku I se navrhuje zrušení těch částí výnosu Ministerstva kultury České socialistické 

republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých 

státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť, kterými byly zřízeny a vymezeny státní 

přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, Soos a Velký Špičák, které byly jako národní 

přírodní rezervace vyhlášeny vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 152/2014 Sb., 

č. 23/2016 Sb., resp. č. 110/2017 Sb. 

K čl. II 
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V článku II se navrhuje zrušení té části výnosu Ministerstva školství a kultury ze dne 

8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2, kterou byly zřízena a vymezena státní přírodní 

rezervace Sítovka. Zvláště chráněné území Sítovka bylo vyhlášeno jako přírodní památka 

nařízením Královéhradeckého kraje č. 6/2016 ze dne 12. prosince 2016. 

K čl. III 

Navrhuje se zrušení právních předpisů, kterými byly původně jako chráněné přírodní výtvory 

zřízeny dnešní národní přírodní památky V Jezírkách a Železná hůrka. Obě národní přírodní 

památky se souběžně předkládanými návrhy vyhlášek navrhuje nově vyhlásit.   

K čl. IV 

Navrhuje se, aby předkládaná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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