
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 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013

O B S A H

4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

5. Nařízení Libereckého kraje, kterým se mění nařízení Libereckého kraje č. 1/2013 ze dne 5. 2. 2013 o zřízení Přírodní
památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného pásma

6. Nařízení Libereckého kraje o zřízení Přírodní památky Červený rybník a jejího ochranného pásma

31/VPS/4/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Svojkov
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

32/VPS/5/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

33/VPS/3/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Bor a obcí Skalice u České Lípy
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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Rada Libereckého kraje v souladu s ustanovením § 7 
a ustanovením § 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě zmocnění § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává
toto nařízení kraje.

Čl. 1
Vymezení úseků

Na následujících úsecích silnic II. a III. třídy na území
Libereckého kraje se nebude pro jejich malý dopravní význam
zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:
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4
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 4/2013
ze dne 9. září 2013

kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
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Čl. 2
Označení úseků

Úseky silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, musí být
majetkovým správcem označeny dopravní značkou č. A 22 –
Jiné nebezpečí, včetně dodatkové tabulky s textem „Silnice
se v zimě neudržuje“.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Li-
bereckého kraje č. 1367/13/mRK ze dne 9. 9. 2013.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po
dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Li -
bereckého kraje. Účinnost tohoto nařízení končí dnem
30. 4. 2014.

Martin Půta v. r.
hejtman

Bc. Zuzana Kocumová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., 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

Nařízení č. 1/2013 ze dne 5. 2. 2013, o zřízení Přírodní
památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného pásma,
se mění takto:

Příloha č. 2 – Seznam souřadnic lomových bodů se zru-
šuje a nahrazuje se novou přílohou č. 2 – Seznam souřad-
nic lomových bodů, která je uvedena v příloze tohoto
nařízení.

Čl. 2
Účinnost

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

5
NAŘÍZENÍ

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

kterým se mění nařízení Libereckého kraje č. 1/2013 ze dne 5. 2. 2013 
o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného pásma

Martin Půta v. r.
hejtman

Bc. Zuzana Kocumová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Libereckého kraje č. 5/2013

Příloha č. 2 k nařízení Libereckého kraje č. 1/2013

Seznam souřadnic lomových bodů

Seznam lomových bodů hranice přírodní památky Zahrádky
k. ú.: Zahrádky u České Lípy
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Seznam lomových bodů hranice přírodní památky Zahrádky
k. ú.: Zahrádky u České Lípy
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Seznam lomových bodů hranice přírodní památky Zahrádky
k. ú.: Zahrádky u České Lípy
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Seznam lomových bodů hranice ochranného pásma přírodní památky Zahrádky
k. ú.: Zahrádky u České Lípy

Částka 5/2013                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 128

zlom 121_144_Sestava 1  13.11.13  13:33  Stránka 128



Strana 129                                                    Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 5/2013

Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., 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 Červený rybník (dále jen
„památka“).

(2) Památka se nachází v Libereckém kraji, okrese Česká
Lípa, v katastrálním území Pihel na parcelách uvedených
v příloze č. 1 tohoto nařízení. Celková výměra památky činí
3,73 ha.

(3) Hranice památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými
v platném souřadnicovém systému jednotné 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 nevápnité slatiniště a navazující
podmáčené porosty náletových dřevin a populace zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na
tato stanoviště, zejména populace srpnatky fermežové (Dre-
panocladus vernicosus).

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

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

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití, 

2) provádět hnojení, používat biocidy, 
3) zřizovat skládky jakýchkoliv materiálů, a to i skládky

přechodné,
4) umisťovat myslivecká zařízení, jako např. lizy a krme-

liště.

Čl. 4
Ochranné pásmo

(1) K zabezpečení památky před rušivými vlivy z okolí
se zřizuje ochranné pásmo2). Ochranné pásmo leží v Liberec-
kém kraji, okrese Česká Lípa, v katastrálním území Pihel na
parcelách č. 1039/1 a č. 1039/2 (viz příloha č. 1 tohoto naří-
zení). Výměra ochranného pásma činí 9,56 ha. 

(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.
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 
nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Jedno originální
vyhotovení nařízení je uloženo u místně příslušného katastrál-
ního úřadu. 

6
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 6/2013
ze dne 1. října 2013

o zřízení Přírodní památky Červený rybník a jejího ochranného pásma

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

vám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích.
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Martin Půta v. r.
hejtman

Bc. Zuzana Kocumová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana

(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 Ústředním 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.

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. 6/2013

Soupis parcel zahrnutých do území přírodní památky

Soupis parcel zahrnutých do ochranného pásma přírodní památky
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Příloha č. 2
k nařízení Libereckého kraje č. 6/2013

Seznam souřadnic JTSK – chráněné území
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Seznam souřadnic JTSK – ochranné pásmo
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Příloha č. 3
k nařízení Libereckého kraje č. 6/2013

Orientační mapa a zákres přírodní památky a jejího ochranného pásma do ortofotomapy
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31/VPS/4/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Svojkov
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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32/VPS/5/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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33/VPS/3/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Bor a obcí Skalice u České Lípy
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ LIBERECKÉHO KRAJE

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 2013 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 265 Kč včetně 15% 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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