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Ročník 2020

Částka 4

VĚSTNÍK
právních předpisů Libereckého kraje

Rozesláno dne 29. května 2020

O B S A H
1. Nařízení Libereckého kraje, kterým se mění nařízení Libereckého kraje č. 4/2010, o zřízení Přírodní rezervace Jílovka
a jejího ochranného pásma
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1
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 1/2020,
ze dne 19. 5. 2020,

kterým se mění nařízení Libereckého kraje č. 4/2010 ze dne 2. 11. 2010,
o zřízení Přírodní rezervace Jílovka 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 krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v souladu s § 33 a § 37 zákona vydává toto nařízení Libereckého
kraje.
Čl. 1
Vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

(1) Nařízení Libereckého kraje č. 4/2010 ze dne 2. 11. 2010,
o zřízení Přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného
pásma, se mění takto:

Čl. 1 Vymezení přírodní rezervace a jejího poslání se
v bodu 3 mění takto:

Původní text bodu:
„(3) Rezervace se nachází v Libereckém kraji, okrese
Česká Lípa, v katastrálním území Zahrádky u České Lípy
a Holany na následujících parcelách:
k. ú. Zahrádky u České Lípy
p. p. č. 710 – lesní pozemek
k. ú. Holany
p. p. č. 809 – vodní plocha
p. p. č. 811 – trvalý travní porost
Celková výměra rezervace činí 8,3106 ha.“

se nahrazuje novým zněním:
„(3) Rezervace se nachází v Libereckém kraji, okrese
Česká Lípa, v katastrálním území Zahrádky u České Lípy
a Holany na následujících parcelách:

k. ú. Zahrádky u České Lípy
p. p. č. 710 – lesní pozemek
k. ú. Holany
p. p. č. 1737 – vodní plocha
p. p. č. 1216 – trvalý travní porost
Celková výměra rezervace činí 8,3106 ha.“

Čl. 4 Ochranné pásmo se v bodu 1 mění takto:

Původní text bodu:
„(1) K zabezpečení rezervace 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. Holany: p. p. č. 807, 808 a v k. ú. Zahrádky u České
Lípy na p. p. č. 711, 712, 713. Celková výměra ochranného
pásma činí 4,1578 ha.“

se nahrazuje novým zněním:
„(1) K zabezpečení rezervace 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. Holany: p. p. č. 1761 a v k. ú. Zahrádky u České Lípy:
p. p. č. 711, 712. Celková výměra ochranného pásma činí
4,1578 ha.“
Čl. 2
Účinnost

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

Martin Půta v. r.
hejtman Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
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