
Roãník 2006

VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  L i b e r e c k é h o  k r a j e

âástka 5 Rozesláno dne 1. listopadu 2006

O B S A H

5. Nafiízení o zfiízení pfiírodní památky „Borecké skály“ a jejího ochranného pásma
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. ã. 129/2000Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a na základû zmocnûní § 77a
odst. 2 zákona 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.

âl. 1
Vymezení pfiírodní památky a její poslání

1) Zfiizuje se pfiírodní památka „Borecké skály“ (dá-
le jen „památka“). Památka se nachází v Libereckém
kraji, okrese Semily, na území obcí Hrubá Skála a Ro-
vensko pod Troskami v katastrálním území Hnanice pod
Troskami, ·tûpánovice u Rovenska pod Troskami na
parcelách uveden˘ch v pfiíloze ã. 1.

Celková v˘mûra památky ãiní 29,6392 ha.

2) Hlavním posláním památky bude i nadále ochra-
na geomorfologického útvaru pískovcov˘ch skal se zbyt-
ky reliktního boru.

âl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36
odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a kraji-
ny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon“).1)

âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky

Na území památky lze jen s pfiedchozím souhlasem
orgánu ochrany pfiírody:2)

1) umísÈovat stavby nebo jiná úãelová zafiízení s v˘jim-
kou informaãních tabulí,

2) provozovat sportovní nebo rekreaãní ãinnosti,
3) provozovat horolezeckou ãinnost,

14) tûÏit nerostné suroviny nebo jinak mechanicky naru-
‰ovat skalní útvary,

15) provádût terénní úpravy,
16) tábofiit, bivakovat a rozdûlávat ohnû,
17) sbírat rostliny nebo odchytávat Ïivoãichy, kromû v˘-

konu práva myslivosti ãi sbûru lesních plodÛ,
18) umísÈovat myslivecká zafiízení v‰eho druhu,
19) provádût hospodáfiská opatfiení odli‰ná od LHO,
10) vjíÏdût motorov˘mi vozidly, kromû vozidel orgánÛ

státní správy, vozidel potfiebn˘ch pro lesní hospoda-
fiení, obranu státu, poÏární a veterinární sluÏbu,

11) provádût jinou ãinnost, která by mohla vést k po‰ko-
zení pfiedmûtu ochrany.

âl. 4
Ochranné pásmo

1) Pfied ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje památku
ochranné pásmo v pruhu ‰irokém 50 m podél hranice pa-
mátky. V˘jimku tvofií úsek podél chatové kolonie v k. ú.
·tûpánovice u Rovenska pod Troskami, severnû od pfií-
rodní památky.V této ãásti nejsou do ochranného pásma
zahrnuty pozemky p. ã. 378/4, 378/3, 378/5, 447/3, 447/12.

2) V ochranném pásmu je nezbytn˘ pfiedchozí sou-
hlas orgánu ochrany pfiírody k ãinnostem uveden˘m
v § 37 odst. 2 zákona.3)

âl. 5
Závûreãná ustanovení

1) Vyhlá‰ení památky se provede zvefiejnûním toho-
to nafiízení ve Vûstníku právních  pfiedpisÛ Libereckého
kraje. Vûstník je vefiejnosti pfiístupn˘ na Krajském úfiadu
Libereckého kraje, na obecních úfiadech v kraji a na Mi-
nisterstvu vnitra âR.

2) O památce se vede evidence podle § 42 zákona.
Originál nafiízení je uloÏen u Krajského úfiadu Liberec-
kého kraje a u Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR

5
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 5/2006
ze dne 12. záfií 2006,

o zfiízení pfiírodní památky „Borecké skály“ a jejího ochranného pásma

1) Zmûna nebo po‰kozování pfiírodní památky nebo její hospodáfiské vyuÏívání vedoucí k jejímu po‰kození jsou zakázány.
2) Pfiíslu‰n˘m orgánem ochrany pfiírody dle ust. § 77a odst. 3 písm. f) je Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje.
3) 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.



Strana 135 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje âástka 5/2006

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
podobû uloÏen u pfiíslu‰ného orgánu ochrany pfiírody
a krajiny 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 ust. § 87 a 88 zákona nebo podle zvlá‰tního pfiedpi-
su.4)

5) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Ra-
dy Libereckého kraje ã. 956/06/RK ze dne 12. záfií 2006.

âl. 6
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následují-
cím po dni, kdy bylo vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Libereckého kraje, a tento den se zároveÀ ru‰í
zfiizovací v˘nos, vydan˘ v r. 1985 Radou Okresního ná-
rodního v˘boru v Semilech usnesením ã. 227 ze dne 13. 6.
1985, o zfiízení chránûného pfiírodního v˘tvoru „Borecké
skály“.

Petr Skokan v. r.
hejtman

Karel Dolej‰í v. r.
statutární námûstek hejtmana

Pfiílohy:
1) Soupis parcel zafiazen˘ch do pfiírodní památky
2) Vymezení hranic památky a jejího ochranného pásma – parcelní situace

4) Zákon âNR ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon ã. 129/2000 Sb., (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Libereckého kraje ã. 5/2006

Soupis parcel zafiazen˘ch do pfiírodní památky



Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Libereckého kraje ã. 5/2006

Vymezení hranic památky a jejího ochranného pásma – parcelní situace
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