
Ročník 2020

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 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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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 § 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 Libe-
reckého kraje.

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

Martin Půta v. r.
hejtman Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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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 10, 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 2020 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 10, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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