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Vûstník právních pﬁedpisÛ PlzeÀského kraje

âástka 1/2001

Roãník 2007

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 3

Rozesláno dne 28. ãervna 2007

O B S A H
1. Naﬁízení Libereckého kraje o zﬁízení pﬁírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma
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1
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 1/2007
ze dne 15. kvûtna 2007,
o zﬁízení pﬁírodní památky Rádlo 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 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 Rádlo (dále jen „památka“). Památka se nachází v Libereckém kraji, okrese
Jablonec nad Nisou, na území obce Rádlo na parcelách
uveden˘ch v pﬁíloze ã. 1.
Celková v˘mûra památky ãiní 3,2367 ha.
2) Hlavním posláním památky je ochrana stanovi‰È
a populací zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin Ïijících na
podmáãen˘ch loukách a ra‰elini‰tích.

âl. 2
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“).

âl. 3
BliÏ‰í ochranné podmínky
Na území památky lze jen s pﬁedchozím souhlasem
orgánu ochrany pﬁírody:1)
1) vjíÏdût motorov˘mi vozidly, kromû vozidel orgánÛ
státní správy, vozidel potﬁebn˘ch pro lesní a zemûdûlské
hospodaﬁení, obranu státu, poÏární ochranu a veterinární sluÏbu,
2) umisÈovat stavby v‰eho druhu,
1)
2)

3) zﬁizovat táboﬁi‰tû,
4) poﬁádat sportovní akce,
5) provádût v˘zkum a prÛzkum.
âl. 4
Ochranné pásmo
1) Pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje památku
ochranné pásmo.
2) Ochranné pásmo je vyhlá‰eno jako území do vzdálenosti 50 m od hranic památky na pozemích p. ã. 993/3,
993/4, 993/2, 174/2, 254/1, 1001, 183/2, 183/1, 184, 185,
1010/1, 1009 v k. ú. Rádlo a území ve vzdálenosti do 12 m
od hranic památky na pozemku ã. 739/6 v k. ú. Rádlo. Zákres ochranného pásma památky do katastrální mapy je
v pﬁíloze ã. 2.
3) V ochranném pásmu je nezbytn˘ pﬁedchozí souhlas orgánu ochrany pﬁírody k ãinnostem uveden˘m
v § 37 odst. 2 zákona.2)
âl. 5
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,
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

Pﬁíslu‰n˘m orgánem ochrany pﬁírody dle ust. § 77a odst. 3 písm. f) je Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje.
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.
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âl. 6
Úãinnost

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 pﬁedpisu.3)
5) Toto naﬁízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje ã. 462/07/RK ze dne 15. kvûtna 2007.

âástka 3/2007

Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Libereckého kraje, a tento den se zároveÀ ru‰í
Vyhlá‰ka Okresního národního v˘boru v Jablonci nad
Nisou o chránûném pﬁírodním v˘tvoru – botanické lokalitû Rádlo nad koupali‰tûm ze dne 28. 9. 1989.

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

Pﬁílohy:
1) Parcelní vymezení Pﬁírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma
2) Vymezení hranic Pﬁírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma – parcelní situace

3)

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. 1/2007
Parcelní vymezení Pﬁírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma
Pﬁírodní památka
âíslo
parcely
podle KN

âíslo
parcely
podle PK
nebo jin˘ch
evidencí

993/1
998/1
739/3
734
735
736
174/1

Druh pozemku
podle KN

ZpÛsob vyuÏití pozemku
podle KN

âíslo listu
vlastnictví

Lesní pozemek
TTP
TTP
TTP
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Neplodná pÛda
Neplodná pÛda
Neplodná pÛda

201
109
109
10001
6000
6000
6000

Druh pozemku
podle KN

ZpÛsob vyuÏití pozemku
podle KN

âíslo listu
vlastnictví

V˘mûra parcely
celková podle KN
(m2)

V˘mûra parcely
v ZCHÚ (m2)

19 271
1 977
361
2 339
3 040
887
6 114

19 271
1 558
361
1 136
3 040
887
6 114
32 367

V˘mûra parcely
celková podle KN
(m2)

V˘mûra parcely
v OP (m2)

2913
1028
34907
12170
5730
391
1030
17425
31761
8477
18007
20829
628
78

2 913
689
8 163
6 404
1 035
391
262
2 134
3 284
575
11 908
7 157
550
78
45 543

Celkem

Ochranné pásmo
âíslo
parcely
podle KN

âíslo
parcely
podle PK
nebo jin˘ch
evidencí

1001
1009
1010/1
174/2
183/1
183/2
184
185
254/1
739/6
993/2
993/3
993/4
998/2

TTP
Ostatní plocha
Lesní pozemek
TTP
TTP
TTP
Ostatní plocha
TTP
Ostatní plocha
TTP
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
TTP
Celkem

Ostatní komunikace

Ostatní komunikace
Silnice

109
10001
201
10001
10002
109
10001
10002
29
109
201
201
201
109
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âástka 3/2007

Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 1/2007
Vymezení hranic Pﬁírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma

âástka 3/2007
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ LIBERECKÉHO KRAJE
Vydává Libereck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 383, fax: 485 226 357
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 2007 ãiní 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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