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Vûstník právních pﬁedpisÛ PlzeÀského kraje

âástka 1/2001

Roãník 2006

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 1

Rozesláno dne 6. bﬁezna 2006

O B S A H
1. Naﬁízení o zﬁízení Pﬁírodní rezervace Hamr‰tejn a jejího ochranného pásma
2. Naﬁízení o zﬁízení Pﬁírodní památky Provodínské kameny a jejího ochranného pásma
3. Naﬁízení o zﬁízení Pﬁírodního parku Maloskalsko

Veﬁejnoprávní smlouvy

1/VPS/32/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou a Obcí Bedﬁichov
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
2/VPS/29/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou a Obcí Dale‰ice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
3/VPS/31/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou
a Obcí Janov nad Nisou
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
4/VPS/30/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou a Obcí Mar‰ovice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
5/VPS/33/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou a Obcí Rádlo
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
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1
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 1/2006
ze dne 31. 1. 2006,
o zﬁízení Pﬁírodní rezervace Hamr‰tejn 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. § 33 a § 37 zák. âNR
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vydává toto naﬁízení kraje:
âl. 1
Zﬁízení Pﬁírodní rezervace Hamr‰tejn a její poslání
(1) Zﬁizuje se Pﬁírodní rezervace Hamr‰tejn (dále
jen „rezervace“).
(2) Posláním rezervace je ochrana pﬁirozeného listnatého a smí‰eného lesa s bohat˘m druhov˘m spektrem
rostlin a ÏivoãichÛ.
âl. 2
Vymezení rezervace
(1) Rezervace se rozkládá v Libereckém kraji,
v okrese Liberec, na území Statutárního mûsta Liberec,
v katastrálním území Machnín na následujících pozemcích: p. ã. 952/1 (lesní pozemek, ãást), 952/3 (lesní pozemek, ãást), 985 (ostatní plocha), 999/2 (lesní pozemek),
1137/2 (vodní plocha, ãást), 1146/1 (ostatní plocha, ãást).
Celková v˘mûra rezervace ãiní 27,6656 ha.
(2) Hranice rezervace 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
geometrického obrazce je uveden v pﬁíloze ã. 1, která je
nedílnou souãástí tohoto naﬁízení.
(3) Mapové podklady, v nichÏ je rezervace zakreslena, jsou uloÏeny u zﬁizovatele a v ústﬁedním seznamu
1)

ochrany pﬁírody. Parcelní vymezení je patrné z pﬁílohy
ã. 2 tohoto naﬁízení.

âl. 3
Základní ochranné podmínky
Základní ochranné podmínky rezervace stanoví § 34
odst. 1 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 rezervace:
1) hospodaﬁit nebo provádût opatﬁení v rozporu se
schválen˘m plánem péãe,
2) provádût stavební nebo terénní úpravy,
3) provádût archeologick˘ v˘zkum,
4) táboﬁit a rozdûlávat ohnû,
5) poﬁádat hromadné sportovní, rekreaãní ãi spoleãenské akce,
6) umisÈovat myslivecká zaﬁízení,
7) kácet dﬁeviny na nelesních pozemcích vyjma kácení provádûného v souladu se zákonn˘mi povinnostmi správce vodního toku nebo správce komunikace.

âl. 5
Ochranné pásmo
Pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje rezervaci
ochranné pásmo,3) které je zakresleno v pﬁíloze ã. 2 toho-

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.
2)
Na celém území pﬁírodních rezervací je zakázáno
a) hospodaﬁit na pozemcích zpÛsobem vyÏadujícím intenzivní technologie, zejména prostﬁedky a ãinnosti, které mohou zpÛsobit zmûny v biologické
rozmanitosti, struktuﬁe a funkci ekosystému anebo nevratnû po‰kozovat pÛdní povrch,
b) pouÏívat biocidy,
c) povolovat a umisÈovat nové stavby,
d) povolovat nebo uskuteãÀovat zámûrné roz‰iﬁování geograficky nepÛvodních druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ,
e) sbírat ãi odchytávat rostliny a Ïivoãichy, kromû v˘konu práva myslivosti a rybáﬁství ãi sbûru lesních plodÛ,
f) mûnit dochované pﬁírodní prostﬁedí v rozporu s bliÏ‰ími podmínkami ochrany pﬁírodní rezervace.
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to naﬁízení. Ochranné pásmo zahrnuje nebo ãásteãnû zasahuje na následující pozemky:
k. ú. Machnín: p. ã. 381, 952/1, 952/3, 1127, 1128/2, 1137/1,
1137/3 a 1146/1,
k. ú. Kry‰tofovo Údolí: p. ã. 1480.

(3) âinnost v rezervaci a v jejím ochranném pásmu
je upravena plánem péãe. Schválen˘ plán péãe je v ti‰tûné i elektronické podobû uloÏen u pﬁíslu‰ného orgánu
ochrany pﬁírody a u Agentury ochrany pﬁírody a krajiny
âR v Praze.

âl. 6
Závûreãná ustanovení

(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)

(1) Vyhlá‰ení rezervace 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 rezervaci 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,
opisy a kopie. Originální vyhotovení naﬁízení je uloÏeno
téÏ u místnû pﬁíslu‰ného katastrálního úﬁadu.

(5) Toto naﬁízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ã. 108/06/RK ze dne 31. 1. 2006.

âl. 7
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem po jeho
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Libereckého
kraje.5)

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: Grafické znázornûní území rezervace a jejího ochranného pásma – parcelní situace.

3)

Ke stavební ãinnosti, terénním a vodohospodáﬁsk˘m úpravám, k pouÏití chemick˘ch prostﬁedkÛ, zmûnám kultury pozemku a ke stanovení zpÛsobu
hospodaﬁení v lesích v ochranném pásmu je nezbytn˘ souhlas orgánu ochrany pﬁírody (§ 37 odst. 2 zákona).
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.
5)
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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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 1/2006
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Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 1/2006
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2
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 2/2006
ze dne 31. 1. 2006,
o zﬁízení Pﬁírodní památky Provodínské kameny 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:

âl. 1
Zﬁízení Pﬁírodní památky Provodínské kameny
a její poslání
(1) Zﬁizuje se Pﬁírodní památka Provodínské kameny (dále jen „památka“).
(2) Pﬁedmûtem ochrany je erozí vypreparovaná ãediãová skála a v˘razná krajinná dominanta s teplomiln˘mi rostlinn˘mi spoleãenstvy a na nû vázan˘mi vzácn˘mi
druhy ÏivoãichÛ.

âl. 2
Vymezení památky
(1) Památka se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese
âeská Lípa, v katastrálním území Provodín na následujících pozemcích: p. ã. 636/1 (trval˘ travní porost, ãást), 637/1
(ostatní plocha, ãást), 638 (ostatní plocha, ãást), 640 (ostatní plocha, ãást), 641/1 (ostatní plocha, ãást) a 641/2 (ostatní plocha, ãást). Celková v˘mûra památky ãiní 2,3182 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
geometrického obrazce tak, jak jsou 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.
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) provádût terénní úpravy vãetnû zásahÛ do morfologie skal,
2) odebírat vzorky hornin a minerálÛ,
3) umisÈovat stavby nebo úãelová zaﬁízení s v˘jimkou hraniãních a informaãních tabulí, instalovan˘ch orgánem ochrany pﬁírody,
4) aplikovat chemické látky,
5) konat sportovní nebo organizované rekreaãní akce,
6) provozovat horolezeckou ãinnost,
7) táboﬁit, bivakovat a rozdûlávat ohnû,
8) kácet dﬁeviny, sbírat rostliny a odchytávat Ïivoãichy, kromû v˘konu práva myslivosti ãi sbûru lesních plodÛ a kromû opatﬁení, provádûn˘ch v souladu se schválen˘m plánem péãe.
âl. 5
Ochranné pásmo
Pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje památku
ochranné pásmo, kter˘m je území do vzdálenosti 50 m od
hranic památky (§ 37 odst. 1 a 2 zákona). Orientaãní grafické znázornûní ochranného pásma je v pﬁíloze ã. 2 tohoto naﬁízení.
âl. 6
Závûreãná ustanovení
(1) Vyhlá‰ení památky se provede zveﬁejnûním tohoto naﬁízení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Liberecké-

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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ho 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,
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 i elektronické podobû uloÏen u pﬁíslu‰ného orgánu
ochrany pﬁírody a u Agentury ochrany pﬁírody a krajiny
âR v Praze.
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(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) Toto naﬁízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ã. 109/06/RK ze dne 31. 1. 2006.

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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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 2/2006
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Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 2/2006
Orientaãní grafické znázornûní území památky a jejího ochranného pásma
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3
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 3/2006
ze dne 31. 1. 2006,
o zﬁízení Pﬁírodního parku Maloskalsko
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 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále „zákon“), a v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona vydává toto
naﬁízení kraje:

âl. 1
Zﬁízení Pﬁírodního parku Maloskalsko a jeho poslání
(1) Zﬁizuje se Pﬁírodní park Maloskalsko (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.

dy Dupanda, odtud po silnici III/28739, po místní komunikaci zpût na Al‰ovice a dále po cestû smûrem na Huntíﬁov, po cestû aÏ k elektrovodu a po nûm obchází obec
Huntíﬁov z jihu, dále po cestû okolo zemûdûlské farmy,
po cestû na Mukaﬁov, proti proudu bezejmenné vodoteãe, dále po cestû po hranici lesa aÏ k silnici III/28719 a po
ní pﬁes Kopaninu, po místní komunikaci smûr Fr˘d‰tejn
aÏ k elektrovodu, dále po elektrovodu k bezejmenné vodoteãi SZ od Vranovského hﬁbetu, podél jejího toku
a podél místní komunikace na Malou Skálu, po síti místních cest severnû obchází obec Malou Skálu aÏ k silnici
III/28216, po ní aÏ do obce Vrát, dále po cestû podél
Vrátského potoka, po místních cestách obchází zastavûné území mûsta Îelezného Brodu, dále po elektrovodu
aÏ k silnici I/10 a po ní smûrem na Harrachov aÏ na kﬁiÏovatku se silnicí III/28740.
(2) Do takto vymezeného území nespadají zastavûné
ãásti v‰ech mûst a obcí (dále jen „obcí“) nacházejících se
na území parku vãetnû ploch, které jsou územními plány
tûchto obcí, platn˘mi ke dni vyhlá‰ení tohoto naﬁízení,
funkãnû urãeny k zástavbû.
(3) 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“), dále na
odborech Ïivotního prostﬁedí Mûstsk˘ch úﬁadÛ Jablonec
n. N., Turnov a Îelezn˘ Brod. Pro potﬁeby tohoto naﬁízení je hranice zakreslena v mapû v mûﬁítku 1:30 000, která
tvoﬁí pﬁílohu tohoto naﬁízení.

âl. 2
Vymezení hranic
(1) Park se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese
Jablonec n. N., v katastrálním území nebo ãásti katastrálního území Al‰ovice, Bratﬁíkov, Bzí u Îelezného Brodu,
Fr˘d‰tejn, Chlístov u Îelezného Brodu, Lí‰n˘, Mukaﬁov,
Puleãn˘, Skuhrov u Îelezného Brodu, Snûhov, Vranové I., Vrát a Îelezn˘ Brod. 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 silnic I/10 a III/28740
v lokalitû zvané Haratina, odkud hranice vede podél
·tebrovského potoka, dále po silnici III/28740 smûrem
na Bratﬁíkov, po cestû na Al‰ovice, dále po cestû do osa-

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
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ochrany pﬁírody a krajiny souhlasem krajského
úﬁadu a orgánu ochrany pﬁírody.1)

âl. 4
V˘stavba v oblasti
(1) V˘stavba objektÛ a zaﬁízení v parku musí b˘t
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 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 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, zmûna ãi ru‰ení vodních nádrÏí nebo
tÛní,
e) likvidace mezí a remízÛ, rozorávání luk a pastvin
a zmûna jejich vodního reÏimu,

1)
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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.

âl. 6
PÛsobnost orgánÛ ochrany pﬁírody
Orgány ochrany pﬁírody vykonávají státní správu na
území parku v rozsahu jim svûﬁeném zákonem a tímto
naﬁízením.

âl. 7
Právní postih
Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením
lze postihnout jako pﬁestupek nebo protiprávní jednání
dle § 87 a § 88 zákona nebo podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.4)

âl. 8
Závûreãná a zru‰ovací ustanovení
(1) Zﬁízení parku se provede zveﬁejnûním tohoto naﬁízení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje.
Vûstník je veﬁejnosti pﬁístupn˘ na krajském úﬁadû, na
obecních úﬁadech v kraji a na Ministerstvu vnitra âeské
republiky.
(2) Toto naﬁízení bylo schváleno usnesením Rady
Libereckého kraje ã. 110/06/RK ze dne 31. 1. 2006.
(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.

Orgány ochrany pﬁírody ve smyslu tohoto naﬁízení se rozumí: odbory Ïivotního prostﬁedí Mûstsk˘ch úﬁadÛ v Jablonci n. N., Turnovû a Îelezném Brodû, které jsou územnû pﬁíslu‰né 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.
3)
§ 55 zák. ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
4)
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.
2)
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(4) Zru‰uje se naﬁízení ã. 1/97 Okresního úﬁadu
v Jablonci n. N. ze dne 3. 2. 1997, o zﬁízení Pﬁírodního parku Maloskalsko.
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âl. 9
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 Pﬁírodního parku Maloskalsko (1:30 000).

Pﬁíloha
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 3/2006
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1/VPS/32/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou
a Obcí Bedﬁichov
(uveﬁejnûné v ãástce 5/2003 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 80/VPS/86/2003)

âástka 1/2006

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 16

2/VPS/29/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou
a Obcí Dale‰ice
(uveﬁejnûné v ãástce 5/2003 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 81/VPS/85/2003)
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3/VPS/31/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou
a Obcí Janov nad Nisou
(uveﬁejnûné v ãástce 5/2003 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 83/VPS/84/2003)
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4/VPS/30/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou
a Obcí Mar‰ovice
(uveﬁejnûné v ãástce 5/2003 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 82/VPS/87/2003)
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5/VPS/33/2006 Dodatek ã. 1 k veﬁejnoprávní smlouvû uzavﬁené mezi Mûstem Jablonec nad Nisou
a Obcí Rádlo
(uveﬁejnûné v ãástce 4/2003 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 50/VPS/79/2003)
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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 2006 ãiní 850 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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