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4
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 4/2005
ze dne 31. 5. 2005,
o zﬁízení Pﬁírodní památky Dut˘ kámen 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 a v souladu s ust. § 36 a § 37 zák. âNR
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vydává toto naﬁízení kraje:

metrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v pﬁíloze ã. 1, která je nedílnou souãástí tohoto
naﬁízení.
(3) Mapové podklady, v nichÏ je památka zakreslena, jsou uloÏeny u zﬁizovatele a v ústﬁedním seznamu
ochrany pﬁírody. Parcelní vymezení je patrné z pﬁílohy
ã. 2 tohoto naﬁízení.

âl. 1
Zﬁízení Pﬁírodní památky Dut˘ kámen a její poslání
(1) Zﬁizuje se Pﬁírodní památka Dut˘ kámen (dále
jen „památka“).
(2) Pﬁedmûtem ochrany je pískovcov˘ hﬁbet s erozí
vypreparovan˘mi nebo lidskou ãinností vznikl˘mi skalními útvary a se specifick˘mi geologick˘mi jevy (ukázka
pﬁemûny svrchnûkﬁídového pískovce na styku s tﬁetihorní bazickou vyvﬁelinou, projevující se sloupcovitou a deskovitou odluãností pískovce).

âl. 2
Vymezení památky
(1) Památka se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese âeská Lípa, na území mûsta Cvikov (k. ú. Drnovec)
a obce Kunratice u Cvikova (k. ú. Kunratice u Cvikova)
na následujících pozemcích: k. ú. Drnovec: p. p. ã. 161/1
(lesní pozemek, ochranou dotãená ãást 3,0420 ha), k. ú.
Kunratice u Cvikova: p. p. ã. 2802/1 (lesní pozemek,
ochranou dotãená ãást 3,5334 ha), p. p. ã. 2807/1 (louka,
ochranou dotãená ãást 0,0497 ha). Celková v˘mûra památky ãiní 6,6251 ha.
(2) Hranice památky se stanoví uzavﬁen˘m geometrick˘m obrazcem s pﬁím˘mi stranami, jehoÏ vrcholy
jsou urãeny souﬁadnicemi udan˘mi v platném souﬁadnicovém systému S-JTSK.1) Seznam souﬁadnic vrcholÛ geo-

1)

2)

âl. 3
Základní ochranné podmínky
Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36
odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon“)2).

âl. 4
BliÏ‰í ochranné podmínky
Jen s pﬁedchozím souhlasem orgánu ochrany pﬁírody
(§ 44 odst. 2 zákona a § 77a odst. 3 písm. f) zákona) lze na
území památky:
1) tûÏit nerostné suroviny nebo jinak mechanicky
naru‰ovat skalní útvary,
2) provádût terénní úpravy,
3) umisÈovat stavby nebo jiná úãelová zaﬁízení s v˘jimkou informaãních tabulí nebo zaﬁízení, instalovan˘ch v souladu se schválen˘m plánem péãe,
4) provozovat hromadné sportovní nebo rekreaãní
akce,
5) provozovat horolezeckou ãinnost,
6) táboﬁit, bivakovat a rozdûlávat ohnû,
7) sbírat rostliny nebo odchytávat Ïivoãichy, kromû
v˘konu práva myslivosti ãi sbûru lesních plodÛ,
8) provádût jinou ãinnost, která by mohla vést k po‰kození pﬁedmûtu ochrany.

Naﬁízení vlády ã. 116/1995 Sb., kter˘m se stanoví geodetické referenãní systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich pouÏívání.
Zmûna nebo po‰kozování pﬁírodní památky nebo její hospodáﬁské vyuÏívání vedoucí k jejímu po‰kození jsou zakázány.
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âl. 5
Ochranné pásmo
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v Praze, kde je moÏno do nûj nahlíÏet a poﬁizovat v˘pisy,
opisy a kopie. Jedno originální vyhotovení naﬁízení je
uloÏeno u místnû pﬁíslu‰ného katastrálního úﬁadu.

(1) Pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje památku
ochranné pásmo. Tímto naﬁízením se stanoví ochranné
pásmo, které zahrnuje nebo ãásteãnû zasahuje na následující pozemky: k. ú. Drnovec: p. p. ã. 160/1, 160/4 a 161/1
(ãást), k. ú. Kunratice u Cvikova: 2802/1 (ãást), 2807/1
(ãást), 2796 (ãást), 2797.
(2) Grafické znázornûní ochranného pásma je zakresleno v pﬁíloze ã. 2, která je nedílnou souãástí tohoto
naﬁízení. Pokud není hranice ochranného pásma vedena
po hranici pozemkové parcely, zasahuje ochranné pásmo
do vzdálenosti 20 m od hranice památky.

âl. 6
Závûreãná a zru‰ovací 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

(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.3)
(5) Zru‰uje se âl. 1 odst. 2 písm. d) Vyhlá‰ky Okresního národního v˘boru âeská Lípa ze dne 12. 1. 1989,
kterou se urãuje chránûn˘ pﬁírodní geologick˘ útvar.
(6) Toto naﬁízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ã. 555/05/RK ze dne 31. kvûtna
2005.

âl. 7
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem po jeho
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Libereckého
kraje.4)

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

Pﬁíloha ã. 1: Seznam souﬁadnic vrcholov˘ch bodÛ.
Pﬁíloha ã. 2: Orientaãní grafické znázornûní území památky a jejího ochranného pásma – parcelní situace.

3)

4)

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.
Vyhlá‰ením se rozumí den rozeslání pﬁíslu‰né ãástky Vûstníku, kter˘ je uveden v jejím záhlaví [§ 8 odst. 3 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ].
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5
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 5/2005
ze dne 31. 5. 2005,
o zﬁízení Pﬁírodního parku Je‰tûd
Rada Libereckého kraje v souladu s ust. § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, na základû zmocnûní dle § 77a odst. 2 a v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vydává toto naﬁízení kraje:

âl. 1
Zﬁízení Pﬁírodního parku Je‰tûd a jeho poslání
(1) Zﬁizuje se Pﬁírodní park Je‰tûd (dále jen „park“).
(2) Posláním parku je zachovat a ochránit ráz krajiny
s v˘znamn˘mi soustﬁedûn˘mi pﬁírodními a estetick˘mi
hodnotami, zejména lesními porosty, vodními toky a nádrÏemi, mozaikou dﬁevin rostoucích mimo les, se zachovalou lidovou architekturou a s charakteristickou strukturou zemûdûlsk˘ch kultur vãetnû pﬁírodnû hodnotn˘ch
luk a pastvin a vytvoﬁit podmínky pro obnovu naru‰en˘ch ekosystémÛ pﬁi umoÏnûní únosného turistického
vyuÏití a rekreace a únosné urbanizace krajiny a hospodaﬁení v obcích.
(3) Dbát poslání parku je povinností v‰ech právnick˘ch a fyzick˘ch osob, které na jeho území Ïijí, pÛsobí
nebo se na jeho území pﬁechodnû zdrÏují.

âl. 2
Vymezení hranic
(1) Park se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese
Liberec, v katastrálním území nebo ãásti katastrálního
území Andûlská Hora, Bíl˘ Kostel, Dolní Chrastava,
Hluboká, Hodkovice nad Mohelkou, Horní Hanychov,
Horní Suchá u Liberce, Chrastava II, Javorník u âeského
Dubu, Javorník u Dlouhého Mostu, Jeﬁmanice, Jítrava,
Kry‰tofovo Údolí, KﬁiÏany, Machnín, Minkovice, Modlibohov, Novina, Osta‰ov, Panenská HÛrka, Petra‰ovice,
Pilínkov, Proseã pod Je‰tûdem, Ra‰ovka, Rozstání, Svûtlá pod Je‰tûdem, ·imonovice, Vlãetín, Záskalí, Zdislava
a Îibﬁidice. Jeho hranice se vymezuje takto (pokud je
hranice vymezena komunikací nebo Ïel. tratí, vede po

okraji pﬁivráceném k parku, v pﬁípadû toku vede hranice
jeho stﬁedem): V˘chozím bodem je kﬁiÏovatka silnice
I/13 na severozápadním okraji Jítravy, odkud hranice vede po silnici do Jítravy, dále po silnici Jítrava – Zdislava
aÏ po Ïelezniãní pﬁejezd ve Zdislavû, pokraãuje po Ïelezniãní trati k pﬁejezdu u Ïel. zastávky KﬁiÏany, odtud vede
po vrstevnicové cestû podél Ïel. tunelu, za tunelem se
ostﬁe stáãí k jihu a po stejné vrstevnicové cestû pak pokraãuje ke kótû 529, leÏící pﬁi jiÏním nezalesnûném úpatí
Malého Je‰tûdu, kde se hranice ostﬁe lomí k jihu a vede
po dal‰í cestû k silnici v KﬁiÏanech, po silnici pokraãuje
pﬁes kﬁiÏovatku Semerink do Hoﬁeních Pasek a dále do
Rozstání aÏ po jihozápadní zalesnûné úpatí Mazovy horky. Poté pﬁibliÏnû sleduje lesní okraj, vede po navazující
cestû pﬁes Javorník u â. Dubu k jiÏnímu okraji obce Proseã pod Je‰tûdem, zde kﬁíÏí silnici a pokraãuje dále po
cestách do Vlãetína a Luhova. V Luhovû kopíruje dva levostranné pﬁítoky Bystré, podél okraje lesa vede aÏ k silnici, po ní jde cca 0,5 km a pﬁechází na cestu do Bohdánkova a po cestû se stáãí opût na hlavní silnici, z ní po cca
1,5 km pﬁechází na lesní vrstevnicovou cestu v jiÏní ãásti
Kozí brady, kﬁíÏí silnici Hodkovice n. M. – Záskalí a vede
dále po cestû pﬁi jiÏním a v˘chodním okraji lesa k hlavní
silnici Hodkovice n. M. – Liberec, sleduje tuto rychlostní
komunikaci aÏ k odboãce na Jablonec n. N., odkud stoupá podél lesního okraje, po cestû a po silnici do Záskalí,
pokraãuje po cestû k okraji lesa na Javorníku, dále z v˘chodu a severu obchází lesní komplex na tomto vrchu aÏ
ke znaãené turistické cestû a po ní pokraãuje pﬁes Javorník u Dl. Mostu k silnici na Ra‰ovce. Jde po silnici
do ·imonovic a dále aÏ k Ïelezniãnímu pﬁejezdu, sleduje
Ïelezniãní traÈ do Pilínkova, od Ïel. zastávky Pilínkov
pﬁechází nejprve po silnici a následnû po cestû k okraji
lesa, kopíruje jeho okraj aÏ do Horního Hanychova, kde
se ostﬁe lomí podél pﬁístupové cesty k dolní stanici lyÏaﬁského vleku Skalka, vede podél prÛseku tohoto vleku
vzhÛru na âern˘ vrch k hﬁebenové cestû, po ní a po silnici pﬁechází k prÛseku lanovky na Je‰tûd, podél prÛseku
sestupuje k silnici na V˘pﬁeÏ a dále opût sleduje okraj
lesa v Horním Hanychovû, Karlinkách, Osta‰ovû, Horní
Suché, Karlovû pod Je‰tûdem aÏ k Hamr‰tejnu, odkud
pokraãuje na západ ãásteãnû po silnici, ãásteãnû lesním
prÛsekem do údolí LuÏické Nisy, vede cca 1,5 km proti
proudu ﬁeky, poté z v˘chodní strany obchází vzrostl˘ les
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na Ovãí hoﬁe a po cestách a zpevnûn˘ch místních komunikacích v Chrastavû se vrací do údolí LuÏické Nisy, sleduje vodní tok aÏ k mostku cca 300 m pﬁed soutokem
s Jeﬁicí, odkud pokraãuje po cestû a Ïel. trati k viaduktu
u Bílého Kostela a poté sleduje hlavní silnici I/13 aÏ po
v˘chozí bod u Jítravy.
(2) Hranice parku je zakreslena v mapû v mûﬁítku
1:10 000, jejíÏ originál je uloÏen na Krajském úﬁadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemûdûlství
a Ïivotního prostﬁedí (dále jen „krajsk˘ úﬁad“) a na
Magistrátu mûsta Liberec, odboru Ïivotního prostﬁedí.
Orientaãní zákres hranice je proveden v mapû, která je
pﬁílohou tohoto naﬁízení.

âl. 3
Územnû plánovací ãinnost
Poﬁizovatelé a zpracovatelé územnû plánovacích podkladÛ a dokumentací jsou povinni:
a) respektovat a chránit území parku pﬁed rozvíjením aktivit, které by mohly po‰kozovat jeho pﬁírodní a estetické hodnoty,
b) rozvoj obcí ãásteãnû do parku zasahujících usmûrÀovat pﬁednostnû mimo území parku,
c) zámûry na rozvoj aktivit na území parku jiÏ ve fázi
zadání nebo konceptu územnû plánovacích podkladÛ a dokumentací opatﬁit z hlediska ochrany
pﬁírody a krajiny souhlasem krajského úﬁadu a orgánu ochrany pﬁírody.1)

âl. 4
V˘stavba v oblasti
(1) V˘stavbu objektÛ a zaﬁízení v parku je moÏné
provádût v˘hradnû v souladu se schválenou územnû plánovací dokumentací. Do doby, neÏ bude zpracována
(projednání a zpracování návrhu),2) ﬁe‰í se umístûní objektÛ a zaﬁízení územním ﬁízením, jehoÏ nezbytnou souãástí je souhlas pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody.
(2) Pﬁi v˘stavbû (vãetnû rekonstrukcí a pﬁístaveb) je
nutno respektovat kulturní dûdictví kraje. Proto je nutno
dodrÏet venkovsk˘ ráz sídel a uÏívat stavební materiály

1)

2)

âástka 5/2005

a architektonické prvky tak, aby vnûj‰í v˘raz objektu
byl blízk˘ v daném místû pﬁevaÏující historické zástavbû. Zámûry, studie a projekty nov˘ch staveb a pﬁestaveb stávajících objektÛ z hlediska dotãení krajinného
rázu musí b˘t pﬁedem projednány s orgánem ochrany
pﬁírody.

âl. 5
Ochrana pﬁírody a krajiny
(1) Ochrana pﬁírody a krajiny na území parku se ﬁídí
zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále „zákon“), a tímto naﬁízením.
(2) K ãinnostem, které by mohly sníÏit nebo zmûnit
krajinn˘ ráz anebo zpÛsobit zniãení, po‰kození nebo ru‰ení stavu území parku nebo jeho ãásti, je nezbytn˘ pﬁedchozí souhlas orgánu ochrany pﬁírody (§ 12 odst. 2 a 3 zákona). Mezi takové ãinnosti mÛÏe patﬁit zejména
a) poﬁádání hromadn˘ch sportovních akcí (automobilové nebo motocyklové závody, soutûÏe na
horsk˘ch kolech, orientaãní bûhy apod.) ve volné
krajinû a na komunikacích s nezpevnûn˘m povrchem a na v‰ech lesních cestách,
b) tûÏba hornin a nerostÛ,
c) provádûní terénních úprav,
d) zﬁizování, zmûny ãi ru‰ení vodních nádrÏí nebo
tÛní,
e) likvidace mezí a remízÛ, rozorávání luk a pastvin
a zmûna jejich vodního reÏimu,
f) zalesÀování pozemkÛ nebo zakládání plantáÏí
dﬁevin (napﬁ. vánoãních stromkÛ nebo rychle rostoucích dﬁevin pro energetické vyuÏití),
g) zavádûní farmov˘ch chovÛ nebo jin˘ch intenzivních chovÛ zvûﬁe (napﬁ. obory, baÏantnice)
h) zﬁizování záchytn˘ch parkovi‰È, táboﬁi‰È a kempÛ,
i) umisÈování reklamních poutaãÛ s plochou nad
1,5 m2,
j) umisÈování staveb, zejména vertikálních (stoÏáry,
vûtrné elektrárny, signální vûÏe, rozhledny aj.),
k) budování nebo zkapacitÀování nadzemních elektrick˘ch vedení,
l) zﬁizování skládek odpadÛ.

Orgánem ochrany pﬁírody ve smyslu tohoto naﬁízení se rozumí Magistrát mûsta Liberec, odbor Ïivotního prostﬁedí, kter˘ je pﬁíslu‰n˘ k vydání souhlasu dle ust. § 12 odst. 2 zákona.
§ 22 odst. 2 zák. ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âl. 6
PÛsobnost orgánÛ ochrany pﬁírody

Vûstník je veﬁejnosti pﬁístupn˘ na krajském úﬁadû, na
obecních úﬁadech v kraji a na Ministerstvu vnitra âR.

Orgány ochrany pﬁírody vykonávají státní správu na
území parku v rozsahu jim svûﬁeném zákonem a tímto
naﬁízením.

(2) Toto naﬁízení bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje ã. 556/05/RK ze dne 31. 5. 2005.
(3) Jiné zpÛsoby ochrany území nebo objektÛ v parku se nacházejících nebo povinnosti osob, vypl˘vající
z jin˘ch právních pﬁedpisÛ, nejsou tímto naﬁízením dotãeny.

âl. 7
Sankce
Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením
lze postihnout jako pﬁestupek nebo protiprávní jednání
dle § 87 a § 88 zákona nebo podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.3)

(4) Zru‰uje se naﬁízení ã. 1/95 Okresního úﬁadu v Liberci ze dne 3. 4. 1995, o zﬁízení Pﬁírodního parku Je‰tûd.

âl. 9
Úãinnost

âl. 8
Závûreãná a zru‰ovací ustanovení
(1) Zﬁízení parku se provede zveﬁejnûním tohoto naﬁízení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje.

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 Pﬁírodního parku Je‰tûd.

3)

Zákon 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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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 1 500 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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