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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 3 Rozesláno dne 30. června 2014

O B S A H

2. Nařízení č. 2/2014 Libereckého kraje o zřízení Přírodní památky Niva Ploučnice u Žizníkova a jejího ochranného pásma

3. Nařízení č. 3/2014 Libereckého kraje o zřízení Přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně a jejího ochranného pásma

9/VPS/TP/1/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Mařenice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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2
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 2/2014
ze dne 13. 5. 2014

o zřízení Přírodní památky Niva Ploučnice u Žizníkova a jejího ochranného pásma

Částka 3/2014                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 30

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 Niva Ploučnice u Žizní-
kova (dále jen „památka“).

(2) Památka se nachází v Libereckém kraji, okrese Česká
Lípa, v katastrálních územích Česká Lípa (621382), Dobranov
(627127), Heřmaničky u Dobranova (783668), Stará Lípa
(62139), Vítkov u Dobranova (783676) a Žizníkov (797391)
na parcelách uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. Cel-
ková výměra památky činí 77,85 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 meandrující neregulovaný tok
Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace
vzácných druhů organizmů na tato přírodní stanoviště vázané,
zejména populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia),
modráska bahenního (Phengaris nausithous), modráska oč-
kovaného (Phengaris teleius), ohniváčka černočerného (Ly-
caena dispar), lososa obecného (Salmo salar) a vydry říční
(Lutra lutra). 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

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

(1) Provádět opevnění břehů nebo zásahy do vodního toku
s výjimkou nezbytných zásahů, prováděných správcem vodního
toku pro udržení průtočnosti koryta ve smyslu § 47–52 a § 55
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Provádět činnosti vyvolávající změnu ustálené hla-
diny povrchové a podzemní vody, která by mohla změnit stav
biotopů druhů, pro které je chráněné území vyhlášeno.

(3) Provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití.

(4) Zřizovat nová tábořiště a kempy.

(5) Provádět hnojení, používat biocidy. Zákaz použití bio-
cidů se nevztahuje na pozemky č. 5936 v k.ú. Česká Lípa
a č. 1014 v k.ú. Žizníkov (údržba drážních pozemků).

(6) Zřizovat skládky jakýchkoliv materiálů a to i skládky
přechodné.

(7) Umisťovat nová zařízení k přikrmování zvěře.

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 Žizníkov
(797391) na části parcely č. 32/1 (viz. příloha č. 1 tohoto na-
řízení). Výměra ochranného pásma činí 1,85 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-

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 úpravám,

k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích.
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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. 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 vy-

hotovení nařízení je uloženo u místně příslušného katastrál-
ního úřadu. 

(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 Libe-
reckého kraje.

Strana 31                                                      Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 3/2014

Martin Půta v. r.
hejtman

Bc. Zuzana Kocumová v. r.
statutární náměstkyně 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. 2/2014

Soupis parcel zahrnutých do území přírodní památky

Částka 3/2014                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 32

Zlom29-64_Sestava 1  23.6.14  14:31  Stránka 32



Strana 33                                                      Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 3/2014

Zlom29-64_Sestava 1  23.6.14  14:31  Stránka 33



Částka 3/2014                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 34

Zlom29-64_Sestava 1  23.6.14  14:31  Stránka 34



Strana 35                                                      Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 3/2014

Soupis parcel zahrnutých do ochranného pásma přírodní památky
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Příloha č. 2
k nařízení Libereckého kraje č. 2/2014

Seznam souřadnic JTSK
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Příloha č. 3
k nařízení Libereckého kraje č. 2/2014

Orientační mapa
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3
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 3/2014
ze dne 13. 5. 2014

o zřízení Přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně a jejího ochranného pásma

Částka 3/2014                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 50

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 Meandry Ploučnice
u Mimoně (dále jen „památka“).

(2) Památka se nachází v Libereckém kraji, okrese Česká
Lípa, v katastrálním území Boreček (918407), Hradčany nad
Ploučnicí (918423) a Mimoň (695254) na parcelách uvede-
ných v příloze č. 1 tohoto nařízení. Celková výměra památky
činí 49,3 ha.

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

Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok
Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace
vzácných druhů organizmů na tato přírodní stanoviště vázané,
zejména populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia),
modráska očkovaného (Phengaris teleius), ohniváčka černo-
černého (Lycaena dispar), lososa obecného (Salmo salar)
a vydry říční (Lutra lutra). 

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

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

(1) Provádět opevnění břehů nebo zásahy do vodního toku
s výjimkou nezbytných zásahů, prováděných správcem vodního
toku pro udržení průtočnosti koryta ve smyslu § 47–52 a § 55
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších před-
pisů.

(2) Provádět činnosti vyvolávající změnu ustálené hla-
diny povrchové a podzemní vody, která by mohla změnit stav
biotopů druhů, pro které je chráněné území vyhlášeno.

(3) Provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití.

(4) Zřizovat nová tábořiště a kempy.

(5) Provádět hnojení, používat biocidy.

(6) Zřizovat skládky jakýchkoliv materiálů a to i skládky
přechodné.

(7) Umisťovat nová zařízení k přikrmování zvěře.

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 Hradčany
nad Ploučnicí (918423) na částech parcel č. 314 a č. 448
(viz. příloha č. 1 tohoto nařízení). Výměra ochranného pásma
činí 4,2 ha. 

(2) Hranice ochranného pásma se stanoví uzavřeným geo-
metrickým obrazcem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
udanými v platném souřadnicovém systému JTSK. Seznam

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 úpravám,

k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích.
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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 pořizovat výpisy, opisy a kopie. Jedno originální vyhotovení
nařízení je uloženo u místně příslušného katastrálního úřadu. 

(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 Libe-
reckého kraje.
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Martin Půta v. r.
hejtman

Bc. Zuzana Kocumová v. r.
statutární náměstkyně 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. 3/2014

Soupis parcel zahrnutých do území přírodní památky
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Soupis parcel zahrnutých do území přírodní památky
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Příloha č. 2
k nařízení Libereckého kraje č. 3/2014

Seznam souřadnic JTSK
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Příloha č. 3
k nařízení Libereckého kraje č. 3/2014

Orientační mapa
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9/VPS/TP/1/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Mařenice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obcích
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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, 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 2014 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, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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