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3
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 3/2005
ze dne 29. 3. 2005,
o zﬁízení Pﬁírodní památky Pansk˘ lom a jejího ochranného pásma
Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení),
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a na základû zmocnûní § 77a
odst. 2 zák. âNR ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a v souladu s ust. § 36
a § 37 tohoto zákona vydává toto naﬁízení kraje:

(2) Mapové podklady, v nichÏ je památka zakreslena, jsou uloÏeny u zﬁizovatele a v ústﬁedním seznamu
ochrany pﬁírody. Parcelní vymezení je patrné z pﬁílohy
tohoto naﬁízení.

âl. 3
Základní ochranné podmínky
âl. 1
Zﬁízení Pﬁírodní památky Pansk˘ lom a její poslání
(1) Zﬁizuje se Pﬁírodní památka Pansk˘ lom (dále
jen „památka“).
(2) Pﬁedmûtem ochrany je povrchov˘ stûnov˘ lom
v tûlese dolomitického vápence vãetnû podzemních jeskynních prostor, jako v˘znamné zimovi‰tû netop˘rÛ
a biotop rostlinn˘ch spoleãenstev, vázan˘ch na vápencové podloÏí. Pﬁedmût ochrany se blíÏe specifikuje následovnû:
a) puklinová jeskynû s omezenû vyvinut˘mi krasov˘mi jevy jako v˘znamné zimovi‰tû netop˘rÛ
a vrápencÛ,
b) kvûtena a zvíﬁena skalních stûn a srázÛ, zahrnující zákonem chránûné ãi regionálnû v˘znamné
druhy,
c) bohaté spoleãenstvo kvûtnaté buãiny, vázané na
vápencové podloÏí.

âl. 2
Vymezení památky
(1) Památka se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese Liberec, v katastrálních územích Hluboká u Liberce
a Pilínkov na následujících pozemcích:
k. ú. Hluboká u Liberce: p. p. ã. 317 (lesní pozemek, ochranou dotãená ãást 1,5691 ha)
k. ú. Pilínkov: p. p. ã. 575/2 (lesní pozemek, ochranou dotãená celá v˘mûra 0,0776 ha).
Celková v˘mûra památky ãiní 1,6467 ha.
1)
2)

Základní ochranné podmínky1) památky stanoví § 36
odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon“).

âl. 4
BliÏ‰í ochranné podmínky
Na území památky lze jen s pﬁedchozím souhlasem
orgánu ochrany pﬁírody2)
1)
2)
3)
4)

tûÏit nerostné suroviny,
provádût terénní úpravy nebo stavební ãinnost,
táboﬁit a rozdûlávat ohnû,
poﬁádat hromadné sportovní nebo spoleãenské
akce,
5) provádût jakoukoliv dal‰í ãinnost, která by mohla
vést k po‰kození pﬁedmûtu ochrany (napﬁ. sbírat
rostliny a odchytávat Ïivoãichy kromû v˘konu
práva myslivosti ãi sbûru lesních plodÛ, hospodaﬁit v rozporu se schválen˘m lesním hospodáﬁsk˘m plánem, vyuÏívat dna lomu a pﬁístupové
cesty jako úloÏi‰tû materiálu aj.).

âl. 5
Ochranné pásmo
(1) Pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje památku
ochranné pásmo. Tímto naﬁízením se stanoví ochranné pásmo, kter˘m je území do vzdálenosti 20 m od hranic památky. Ochranné pásmo zasahuje na následující lesní pozemky:

Zmûna nebo po‰kozování pﬁírodní památky nebo její hospodáﬁské vyuÏívání vedoucí k jejímu po‰kození jsou zakázány.
Pﬁíslu‰n˘m orgánem ochrany pﬁírody je dle ust. § 77a odst. 3 písm. f) Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje.
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k. ú. Hluboká u Liberce: p. ã. 318/1,
k. ú. Pilínkov: p. ã. 575/1 a 576.
Orientaãní grafické znázornûní ochranného pásma
je zakresleno v pﬁíloze tohoto naﬁízení.
(2) V ochranném pásmu je nezbytn˘ pﬁedchozí souhlas orgánu ochrany pﬁírody k ãinnostem, uveden˘m
v § 37 odst. 2 zákona.3)
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opisy a kopie. Jedno originální vyhotovení naﬁízení je
uloÏeno u místnû pﬁíslu‰ného katastrálního úﬁadu.
(3) âinnost v památce a v jejím ochranném pásmu je
upravena plánem péãe. Schválen˘ plán péãe je v ti‰tûné
podobû uloÏen u pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody
a u Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR v Praze.
(4) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením
lze postihnout jako pﬁestupek nebo protiprávní jednání dle
§ 87 a 88 zákona nebo podle zvlá‰tního pﬁedpisu.4)

âl. 6
Závûreãná ustanovení
(1) Vyhlá‰ení památky se provede zveﬁejnûním tohoto naﬁízení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje. Vûstník je veﬁejnosti pﬁístupn˘ na Krajském
úﬁadu Libereckého kraje, na obecních úﬁadech v kraji
a na Ministerstvu vnitra âR.
(2) O památce se vede evidence podle § 42 zákona.
Originál naﬁízení je uloÏen u Krajského úﬁadu Libereckého kraje a u Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR
v Praze, kde je moÏno do nûj nahlíÏet a poﬁizovat v˘pisy,

(5) Toto naﬁízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ã. 307/05/RK ze dne 29. bﬁezna
2005.

âl. 7
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Libereckého kraje.

Petr Skokan v. r.
hejtman
Ing. Karel Dolej‰í v. r.
statutární námûstek hejtmana

Pﬁíloha: Vymezení hranic památky a ochranného pásma – parcelní situace.

3)

4)

Ke stavební ãinnosti, terénním a vodohospodáﬁsk˘m úpravám, k pouÏití chemick˘ch prostﬁedkÛ, zmûnám kultury pozemkÛ a ke stanovení zpÛsobu
hospodaﬁení v lesích v ochranném pásmu je nezbytn˘ souhlas orgánu ochrany pﬁírody.
Zákon âNR ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zákon ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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Pﬁíloha
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 3/2005
Vymezení hranic památky a ochranného pásma
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ LIBERECKÉHO KRAJE
Vydává Libereck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
tel.: 485 226 307, fax: 485 226 330
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pﬁedplatné: pﬁedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pﬁedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh.
V˘‰e záloh bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2005 ãiní 1500 Kã (bez DPH).
Vychází dle potﬁeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pﬁedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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