
Ročník 2012

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  L i b e r e c k é h o  k r a j e

Částka 4 Rozesláno dne 30. července 2012

O B S A H

4. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Manušické rybníky a jejího ochranného pásma

5. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Stružnické rybníky

6. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Děvín a Ostrý

7. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Divadlo

8. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Hadí kopec

9. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Jelení vrchy

10. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Rašeliniště Černého rybníka

11. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Široký kámen

12. Nařízení Libereckého kraje o zřízení přírodní památky Stohánek

26/VPS/7/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Kořenov
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

27/VPS/ZR/6/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
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4
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 4/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Manušické rybníky a jejího ochranného pásma

Částka 4/2012                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 162

Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a
odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v sou-
ladu s § 36 zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Manušické rybníky (dále
jen „památka“).

(2) Památka se nachází v Libereckém kraji, okrese Česká
Lípa, v katastrálním území Horní Libchava na parcelách uvede-
ných v příloze č. 1. Celková výměra památky činí 19, 920 ha.

(3) Hranice památky se stanoví uzavřeným geometric-
kým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi uda-
nými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. 

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 3 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou mokřadní a vodní biotopy
Manušických rybníků a druhy na ně vázané, především popu-
lace kuňky obecné (Bombina bombina).

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zákona.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území památky lze jen s předchozím souhlasem or-
gánu ochrany přírody1):

1) měnit druh pozemků, způsob jejich využití,
2) zřizovat skládky, a to i přechodné, jakýchkoli materiálů,
3) umisťovat v památce nová zařízení k přikrmování

zvěře,
4) zřizovat chov vodních ptáků,
5) provádět hnojení, používání biocidů.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení památky před rušivými vlivy z okolí
se zřizuje ochranné pásmo (§ 37 odst. 1 a 2 zákona). Ochranné
pásmo zasahuje na následující pozemky v okrese Česká Lípa,
v k. ú. Horní Libchava: p.p.č. 1126/1, 1126/2, 1140/1, 144,
1162, 2031/1, 2031/3, v k. ú. Manušice: p.p.č. 11/5, 13. Cel-
ková výměra ochranného pásma činí 5, 62 ha.

Vnější hranice ochranného pásma se stanoví spojnicí
geometrických bodů se souřadnicemi udanými v platném
souřadnicovém systému JTSK. Seznam bodů a jejich souřad-
nic je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto
nařízení. 

(2) Mapové podklady, v nichž je ochranné pásmo pa-
mátky zakresleno, jsou uloženy u zřizovatele a v Ústředním
seznamu ochrany přírody. Parcelní vymezení je patrné z pří-
lohy č. 3 tohoto nařízení.

(3) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.2)

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto na-
řízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. Věstník
je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Libereckého kraje,
na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra ČR.

(2) O památce se vede evidence podle § 42 zákona. Originál
nařízení je uložen u Krajského úřadu Libereckého kraje

1) Příslušným orgánem ochrany přírody pro § 44 odst. 3 je Krajský úřad Libereckého kraje.
2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření

v lesích v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
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a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze (viz
Ústřední seznam ochrany přírody), kde je možno do něj na-
hlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Jedno originální vyho-
tovení nařízení je uloženo u místně příslušného katastrálního
úřadu. 

(3) Činnost v památce a v jejím ochranném pásmu je
upravena plánem péče. Schválený plán péče je v tištěné po-
době uložen u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny
a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze (viz
Ústřední seznam ochrany přírody).

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.3)

Čl. 6
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.

Strana 163                                                    Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 4/2012

3) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Libereckého kraje č. 4/2012
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Soupis parcel zahrnutých do přírodní památky Manušické rybníky
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Soupis parcel zahrnutých do ochranného pásma přírodní památky
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Příloha č. 2
k nařízení Libereckého kraje č. 4/2012
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Seznam souřadnic lomových bodů
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Příloha č. 3
k nařízení Libereckého kraje č. 4/2012
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5
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 5/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Stružnické rybníky

Strana 169                                                    Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 4/2012

Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a
odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v sou-
ladu s § 36 zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Stružnické rybníky (dále
jen „památka“).

(2) Památka se nachází v Libereckém kraji, okrese Česká
Lípa, v katastrálním území Stružnice na parcelách uvedených
v příloze č. 1. Celková výměra památky činí 158 544 m2.

(3) Hranice památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými
v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam souřadnic
vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze č. 2, která
je nedílnou součástí tohoto nařízení. 

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 3 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou mokřadní a vodní biotopy
Stružnických rybníků a druhy na ně vázané, především popu-
lace kuňky obecné (Bombina bombina).

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zákona.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území památky lze jen s předchozím souhlasem or-
gánu ochrany přírody1):

1) měnit druh pozemků, způsob jejich využití,
2) zřizovat skládky, a to i přechodné, jakýchkoli mate-

riálů,
3) umisťovat v památce nová zařízení k přikrmování

zvěře,
4) zřizovat chov vodních ptáků,
5) provádět hnojení, používání biocidů.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2
zákona2).

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto
nařízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
Věstník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Liberec-
kého kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu
vnitra ČR.

(2) O památce se vede evidence podle § 42 zákona. Ori-
ginál nařízení je uložen u Krajského úřadu Libereckého kraje
a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze (viz
Ústřední seznam ochrany přírody), kde je možno do něj na-
hlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Jedno originální vyho-
tovení nařízení je uloženo u místně příslušného katastrálního
úřadu. 

(3) Činnost v památce a v jejím ochranném pásmu je
upravena plánem péče. Schválený plán péče je v tištěné po-
době uložen u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny
a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze (viz
Ústřední seznam ochrany přírody).

1) Příslušným orgánem ochrany přírody pro § 44 odst. 3 je Krajský úřad Libereckého kraje.
2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření

v lesích v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
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(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.3)

Čl. 6
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.

Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

3) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Libereckého kraje č. 5/2012
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Soupis parcel zahrnutých do území přírodní památky Stružnické rybníky
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Příloha č. 2
k nařízení Libereckého kraje č. 5/2012

Seznam souřadnic lomových bodů
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Příloha č. 3
k nařízení Libereckého kraje č. 5/2012
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu
s § 36 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se Přírodní památka Děvín a Ostrý (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází na území Libereckého kraje,
v okrese Česká Lípa, v katastrálním území Hamr na Jezeře.

(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. Celková vý-
měra přírodní památky činí 33,7223 ha.

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou:
a) přirozené a polopřirozené porosty bučin, suťového

lesa a boreokontinentálního boru se světlinami vřeso-
vištní vegetace, a druhy na ně vázané.

b) Rozvaliny středověkého hradu Děvín jako specifického
stanoviště ohrožených druhů rostlin včetně podzem-
ních hradních prostor, jako významného zimoviště
netopýrů. 

c) Vypreparované suky Děvína, Ostrého a Schachtsteinu
s dochovanými pozůstatky po historické těžbě rud.

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zákona. 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky lze jen s předchozím souhla-
sem příslušného orgánu ochrany přírody1):

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití2),

2) provádět archeologický průzkum, provádět výkopy
nebo stavební úpravy, budovat doplňkovou infrastruk-
turu pro turisty nebo jinak zasahovat do dochovaného
prostředí hradní zříceniny,

3) aplikovat chemické přípravky kromě individuální
ochrany dřevin před okusem zvěří,

4) umisťovat nové stavby či jiná zařízení3),
5) zřizovat myslivecká zařízení,
6) vjíždět motorovými vozidly kromě vozidel vlastníků

a nájemců pozemků a osob zajišťujících lesní hospo-
daření, vozidel orgánů státní správy, policie, obrany
státu, požární ochrany, zdravotní a veterinární služby, 

7) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou
účastí,

8) tábořit nebo rozdělávat oheň.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto na-
řízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. Věst-
ník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Libereckého
kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra ČR.
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6
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 6/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Děvín a Ostrý

1) Příslušným orgánem ochrany přírody, který vydává dle § 44 odst. 3 předchozí souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách, je Ministerstvo
životního prostředí.

2) Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru ne-
movitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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(2) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zá-
kona. Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Liberec-
kého kraje a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze,
kde je možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie.
Originály vyhotovení nařízení jsou dále uloženy u místně pří-
slušného katastrálního úřadu a u Ministerstva životního pro-
středí, OVSS V v Liberci. 

(3) Činnost v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu
je upravena plánem péče. Schválený plán péče je v tištěné po-
době uložen u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny
a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze. 

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)

Čl. 6
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.
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Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu
s § 36 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Divadlo (dále jen „pří-
rodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází na území Libereckého
kraje, v okrese Česká Lípa, v katastrálním území Hamr na
Jezeře.

(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. Celková vý-
měra přírodní památky činí 2,4499 ha.

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou:
a) geomorfologicky významný skalní útvar – rozeklaný

pískovcový hřeben podkovovitého půdorysu s erozně
vypreparovanými skalními útvary a se zachovalými
polohami limonitových inkrustací,

b) reliktní bor a společenstva boreokontinentálního typu
vázaná na specifická stanoviště přírodní památky.

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zákona. 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky lze jen s předchozím souhla-
sem příslušného orgánu ochrany přírody1):

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití2),

2) aplikovat chemické přípravky kromě individuální
ochrany dřevin před okusem zvěří,

3) zřizovat myslivecká zařízení či jiná zařízení3),
4) vjíždět motorovými vozidly kromě vozidel vlastníků

a nájemců pozemků a osob zajišťujících lesní hospo-
daření, vozidel orgánů státní správy, policie, obrany
státu, požární ochrany, zdravotní a veterinární služby, 

5) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou
účastí,

6) tábořit nebo rozdělávat oheň,
7) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horo-

lezeckých zařízení včetně trvalých jistících prostředků,
8) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké te-

rény označené v souladu s tímto nařízením.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto na-
řízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. Věst-
ník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Libereckého
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7
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 7/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Divadlo

1) Příslušným orgánem ochrany přírody, který vydává dle § 44 odst. 3 předchozí souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách, je Ministerstvo
životního prostředí.

2) Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru ne-
movitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra
ČR.

(2) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zá-
kona. Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Liberec-
kého kraje a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze,
kde je možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie.
Originály vyhotovení nařízení jsou dále uloženy u místně pří-
slušného katastrálního úřadu a u Ministerstva životního pro-
středí, OVSS V v Liberci. 

(3) Činnost v přírodní památce a v jejím ochranném
pásmu je upravena plánem péče. Schválený plán péče je
v tištěné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany pří-

rody a krajiny a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
v Praze. 

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.

Částka 4/2012                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 180

Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Libereckého kraje č. 7/2012
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8
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 8/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Hadí kopec

Částka 4/2012                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 184

Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu
s § 36 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Hadí kopec (dále jen „pří-
rodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází na území Libereckého
kraje, v okrese Liberec, v katastrálním území Krásný Les
u Frýdlantu a Raspenava.

(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. Celková vý-
měra přírodní památky činí 1,7788 ha.

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou:
a) geomorfologicky výrazný masiv čedičového tělesa

rozdělený tokem Lomnice s ukázkami sloupcové od-
lučnosti, 

b) lesní porost charakteru submontánního listnatého
háje s lokálně vzácnými teplomilnými bylinnými
prvky.

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zákona. 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky lze jen s předchozím souhla-
sem příslušného orgánu ochrany přírody1):

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití2),

2) aplikovat chemické přípravky kromě individuální
ochrany dřevin před okusem zvěří,

3) zřizovat myslivecká zařízení či jiná zařízení3),
4) vjíždět motorovými vozidly kromě vozidel vlastníků

a nájemců pozemků a osob zajišťujících lesní hospo-
daření, vozidel orgánů státní správy, policie, obrany
státu, požární ochrany, zdravotní a veterinární služby.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas or-
gánu ochrany přírody k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto na-
řízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. Věst-
ník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Libereckého
kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra
ČR.

(2) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zá-
kona. Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Liberec-
kého kraje a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze,

1) Příslušným orgánem ochrany přírody, který vydává dle § 44 odst. 3 předchozí souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách, je Ministerstvo
životního prostředí.

2) Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru ne-
movitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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kde je možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie.
Originály vyhotovení nařízení jsou dále uloženy u místně pří-
slušného katastrálního úřadu a u Ministerstva životního pro-
středí, OVSS V v Liberci. 

(3) Činnost v přírodní památce a v jejím ochranném
pásmu je upravena plánem péče. Schválený plán péče je
v tištěné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany pří-
rody a krajiny a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
v Praze. 

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.
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Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Libereckého kraje č. 8/2012
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu
s § 36 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se Přírodní památka Jelení vrchy (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází na území Libereckého
kraje, v okrese Česká Lípa, v katastrálním území Svébořice.

(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. Celková vý-
měra přírodní památky činí 7,9080 ha.

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

5) Předmětem ochrany jsou:
a) přírodně cenný komplex lesa, zejména bučin a suťo-

vého lesa, diferencovaného ve svazích Malého a Vel-
kého Jeleního vrchu,

b) semixerotermní nelesní vegetace na vrcholových če-
dičových skalních výchozech se vzácnými druhy rost-
lin a živočichů.

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zá-
kona. 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky lze jen s předchozím souhla-
sem příslušného orgánu ochrany přírody1):

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití2),

2) aplikovat chemické přípravky kromě individuální
ochrany dřevin před okusem zvěří,

3) zřizovat myslivecká zařízení či jiná zařízení3),
4) vjíždět motorovými vozidly kromě vozidel vlastníků

a nájemců pozemků a osob zajišťujících lesní hos-
podaření, vozidel orgánů státní správy, policie, ob-
rany státu, požární ochrany, zdravotní a veterinární
služby, 

5) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou
účastí,

6) tábořit nebo rozdělávat oheň.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto
nařízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
Věstník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Liberec-
kého kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu
vnitra ČR.
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9
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 9/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Jelení vrchy

1) Příslušným orgánem ochrany přírody, který vydává dle § 44 odst. 3 předchozí souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách, je Ministerstvo
životního prostředí.

2) Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru ne-
movitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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(2) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zá-
kona. Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Liberec-
kého kraje a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze,
kde je možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie.
Originály vyhotovení nařízení jsou dále uloženy u místně pří-
slušného katastrálního úřadu a u Ministerstva životního pro-
středí, OVSS V v Liberci. 

(3) Činnost v přírodní památce a v jejím ochranném
pásmu je upravena plánem péče. Schválený plán péče je v tiš-
těné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany přírody
a krajiny a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze. 

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)

Čl. 6
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.
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Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu
s § 36 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se Přírodní památka Rašeliniště Černého ryb-
níka (dále jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází na území Libereckého
kraje, v okrese Česká Lípa, v katastrálním území Hamr na
Jezeře a Stráž pod Ralskem.

(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. Celková vý-
měra přírodní památky činí 4,2555 ha. 

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou rašeliništní a vodní spole-
čenstva s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zákona. 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky lze jen s předchozím souhla-
sem příslušného orgánu ochrany přírody1):

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití2),

2) aplikovat chemické přípravky kromě individuální
ochrany dřevin před okusem zvěří,

3) zřizovat myslivecká zařízení či jiná zařízení3), 
4) měnit ustálený vodní režim, nejedná-li se o manipulaci

s vodní hladinou na Černém rybníce v souladu s jeho
platným manipulačním řádem,

5) chovat ryby nebo pernatou zvěř, 
6) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou

účastí,
7) tábořit nebo rozdělávat oheň.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto
nařízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
Věstník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Liberec-
kého kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu
vnitra ČR.

(2) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zákona.
Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Libereckého kraje
a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, kde je
možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Ori-
ginály vyhotovení nařízení jsou dále uloženy u místně přísluš-
ného katastrálního úřadu a u Ministerstva životního prostředí,
OVSS V v Liberci. 
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10
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 10/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Rašeliniště Černého rybníka

1) Příslušným orgánem ochrany přírody, který vydává dle § 44 odst. 3 předchozí souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách, je Ministerstvo
životního prostředí.

2) Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru ne-
movitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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(3) Činnost v přírodní památce a v jejím ochranném
pásmu je upravena plánem péče. Schválený plán péče je v tiš-
těné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany přírody
a krajiny a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze. 

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze po-
stihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87 a 88
zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)

Čl. 6
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.
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Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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k nařízení Libereckého kraje č. 10/2012
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu
s § 36 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Široký kámen (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází na území Libereckého
kraje, v okrese Česká Lípa, v katastrálním území Hamr na
Jezeře.

(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. Celková vý-
měra přírodní památky činí 29,6647 ha.

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou:
a) geomorfologicky významný útvar – pískovcová sto-

lová hora s výrazně členitými skalními srázy,
b) lesní společenstva charakteru boreokontinentálního

boru s reliktním borem vázaným na okrajová skalnatá
stanoviště, jehož součástí jsou vzácné druhy rostlin
a živočichů. 

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zá-
kona. 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky lze jen s předchozím souhla-
sem příslušného orgánu ochrany přírody1):

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití2),

2) aplikovat chemické přípravky kromě individuální
ochrany dřevin před okusem zvěří,

3) zřizovat myslivecká zařízení či jiná zařízení3), 
4) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou

účastí,
5) tábořit nebo rozdělávat oheň,
6) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horo-

lezeckých zařízení včetně trvalých jistících prostředků,
7) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké te-

rény označené v souladu s tímto nařízením.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto
nařízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
Věstník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Liberec-
kého kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu
vnitra ČR.

(2) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zákona.
Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Libereckého kraje
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11
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 11/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Široký kámen

1) Příslušným orgánem ochrany přírody, který vydává dle § 44 odst. 3 předchozí souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách, je Ministerstvo
životního prostředí.

2) Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru ne-
movitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, kde je
možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Ori-
ginály vyhotovení nařízení jsou dále uloženy u místně přísluš-
ného katastrálního úřadu a u Ministerstva životního prostředí,
OVSS V v Liberci. 

(3) Činnost v přírodní památce a v jejím ochranném
pásmu je upravena plánem péče. Schválený plán péče je
v tištěné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany pří-
rody a krajiny a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
v Praze. 

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)

Čl. 6
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.

Částka 4/2012                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 198

Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Libereckého kraje č. 11/2012
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zák. č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu
s § 36 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Stohánek (dále jen „pří-
rodní památka“).

(2) Přírodní památka se nachází na území Libereckého
kraje, v okrese Česká Lípa, v katastrálním území Svébořice.

(3) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení. Celková vý-
měra památky činí 0,2631 ha.

(4) Grafické znázornění území přírodní památky je uve-
deno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(5) Předmětem ochrany jsou:
a) významný geomorfologicky útvar – skalní věž se

zbytky středověkého osídlení a dalšími lidskou čin-
ností vzniklými útvary, Vypreparované suky Děvína,
Ostrého a Schachtsteinu s dochovanými pozůstatky
po historické těžbě rud.

b) přirozený porost borovice a dubu s vrcholovým semi-
xerotermním trávobylinným společenstvem, jehož
součástí jsou vzácné teplomilné druhy rostlin.

Čl. 2
Základní ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 zákona.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Na území přírodní památky lze jen s předchozím souhla-
sem příslušného orgánu ochrany přírody1):

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití2),

2) aplikovat chemické přípravky kromě individuální
ochrany dřevin před okusem zvěří,

3) zřizovat myslivecká zařízení či jiná zařízení3), 
4) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou

účastí,
5) tábořit nebo rozdělávat oheň,
6) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horo-

lezeckých zařízení včetně trvalých jistících prostředků,
7) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké te-

rény označené v souladu s touto vyhláškou.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo není vyhlašováno, je jím tedy dle
§ 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 metrů od hranic
tohoto zvláště chráněného území.

(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2
zákona.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto
nařízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
Věstník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Liberec-
kého kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu
vnitra ČR.

(2) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zákona.
Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Libereckého kraje
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12
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 12/2012
ze dne 6. 6. 2012

o zřízení přírodní památky Stohánek

1) Příslušným orgánem ochrany přírody, který vydává dle § 44 odst. 3 předchozí souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách, je Ministerstvo
životního prostředí.

2) Např. § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru ne-
movitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, kde je
možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Ori-
ginály vyhotovení nařízení jsou dále uloženy u místně přísluš-
ného katastrálního úřadu a u Ministerstva životního prostředí,
OVSS V v Liberci. 

(3) Činnost v přírodní památce a v jejím ochranném
pásmu je upravena plánem péče. Schválený plán péče je
v tištěné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany pří-
rody a krajiny a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
v Praze.

(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87
a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)

Čl. 6
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libe-
reckého kraje.
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Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární náměstek hejtmana

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Libereckého kraje č. 12/2012
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Příloha č. 2
k nařízení Libereckého kraje č. 12/2012
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26/VPS/7/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Kořenov
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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27/VPS/ZR/6/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
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Vydává Liberecký kraj
Redakce: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh.
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2012 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 254 Kč včetně 14% DPH.
Vychází dle potřeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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