
Ročník 2013

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 1 Rozesláno dne 1. března 2013

O B S A H

1. Nařízení Libereckého kraje o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného pásma

1/VPS/8/TP/5/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Blíževedly
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

2/VPS/9/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Horní Libchava
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

3/VPS/17/TP/12/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Horní Police
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

4/VPS/TP/6/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Jestřebí
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

5/VPS/22/TP/15/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Kozly
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

6/VPS/10/TP/7/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Kravaře
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

7/VPS/11/TP/8/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Kvítkov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

8/VPS/19/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Nový Oldřichov
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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9/VPS/TP/13/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Nový Oldřichov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

10/VPS/12/TP/9/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Provodín
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

11/VPS/14/TP/10/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Sosnová
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

12/VPS/15/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Stružnice
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

13/VPS/16/TP/11/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Stvolínky
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

14/VPS/23/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Volfartice
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

15/VPS/18/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Zahrádky
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

16/VPS/13/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Žandov
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

17/VPS/20/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí  Bradlecká Lhota
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

18/VPS/TP/14/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí  Bradlecká Lhota
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

19/VPS/21/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí  Libštát
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

20/VPS/OP/8/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rychnov u Jablonce nad Nisou a obcí Rádlo
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

21/VPS/ZR/8/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Držkov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

22/VPS/25/2013 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Smržovka a obcí Josefův Důl 
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

23/VPS/26/2013 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Smržovka a obcí Lučany nad Nisou
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

24/VPS/24/2013 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Smržovka a obcí Nová Ves nad Nisou
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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1
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 1/2013
ze dne 5. února 2013

o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného pásma

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 a § 37 zákona vydává toto nařízení kraje. 

Čl. 1
Vymezení přírodní památky

(1) Zřizuje se přírodní památka Zahrádky u České Lípy
(dále jen „památka“).

(2) Památka se nachází v Libereckém kraji, okrese Česká
Lípa, v katastrálním území Zahrádky u České Lípy na parce-
lách uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. Celková výměra
památky činí 125 272 m2.

(3) Hranice památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými
v platném souřadnicovém systému jednotní trigonometrické
sítě katastrální (dále jen JTSK). Seznam souřadnic vrcholů
geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uve-
den 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.

Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany je populace brouka páchníka hně-
dého (Osmoderma eremita, syn. Osmoderma barnabita).

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody1) lze na území památky:

1) Zasahovat do listnatých stromů (kácet je, ořezávat
větve, zasahovat do dutin stromů atp.).

2) Používat biocidy.
3) Provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich

využití.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení památky před rušivými vlivy z okolí
se zřizuje ochranné pásmo. 2) Ochranné pásmo leží v Liberec-
kém kraji, okrese Česká Lípa, v katastrálním území Zahrádky
u České Lípy na části pozemku p. č. 41. Celková výměra
ochranného pásma činí 37 730 m2.

(2) Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v ob-
razci za sebou, je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou sou-
částí tohoto nařízení.

(3) Grafické znázornění ochranného pásma památky je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto nařízení.

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 památce se vede evidence podle § 42 zákona. Origi-
nál 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 nahlížet a poři-
zovat výpisy, opisy a kopie. Jedno originální vyhotovení naří-
zení je uloženo u místně příslušného katastrálního úřadu.

1) Příslušným orgánem ochrany přírody k udělení souhlasu podle §44 odst. 3 je Krajský úřad Libereckého kraje.
2) Podle ust. § 37 odst. 2 zákona je v ochranném pásmu nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským

úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích.
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(3) Činnost v památce a v jejím ochranném pásmu se řídí
plánem péče. Schválený plán péče je v tištěné podobě uložen
u příslušného orgánu ochrany přírody a v Ústřední seznamu
ochrany přírody při Agentuře 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.3)

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve  Věstníku právních předpisů Li-
bereckého kraje.
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Martin Půta v. r.
hejtman

Bc. Zuzana Kocumová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana

Příloha:
1) Seznam parcel dotčených územní ochranou.
2) Seznam souřadnic vrcholových bodů hranice památky a hranice jejího ochranného pásma.
3) Grafické znázornění území památky a jejího ochranného pásma – parcelní situace.

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. 1/2013

Soupis parcel zahrnutých do území přírodní památky
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Příloha č. 2
k nařízení Libereckého kraje č. 1/2013

Seznam souřadnic lomových bodů
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Seznam souřadnic lomových bodů
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Seznam souřadnic lomových bodů
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Seznam souřadnic lomových bodů

zlom 1-76_Sestava 1  28.2.13  11:14  Stránka 9



Částka 1/2013                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 10

Příloha č. 3
k nařízení Libereckého kraje č. 1/2013

Grafické znázornění území přírodní památky – parcelní situace
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Grafické znázornění území přírodní památky – parcelní situace
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1/VPS/8/TP/5/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Blíževedly
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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2/VPS/9/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Horní Libchava
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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3/VPS/17/TP/12/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Horní Police
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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4/VPS/TP/6/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Jestřebí
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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5/VPS/22/TP/15/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Kozly
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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6/VPS/10/TP/7/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Kravaře
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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7/VPS/11/TP/8/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Kvítkov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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8/VPS/19/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Nový Oldřichov
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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9/VPS/TP/13/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Nový Oldřichov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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10/VPS/12/TP/9/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Provodín
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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