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5373/73
Výnos
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 5.března 1973
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Beskydy", okres Vsetín,
Nový Jičín, Frýdek-Místek, kraj Severomoravský
Ministerstvo kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a
orgány a po projednání se Severomoravským krajským národním výborem stanoví
podle §8 odst. 2 a §9 zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně přírody:
Čl.1
Vymezení a poslání oblasti
(1) Území vymezené v příloze tohoto výnosu se prohlašuje za chráněnou
krajinnou oblast "Beskydy" (dále jen "oblast").
(2) Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků, i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního
prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření,
včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo,
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní
také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a
místní zástavba lidového rázu.
Čl.2
Podmínky ochrany
(1) Oblast je chráněná podle zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně
přírody; zákazy uvedené v §11 odst.1 tohoto zákona se omezují podle §11
odst. 2 téhož zákona takto:
1. Vodní, lesní a zemědělské hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a
rekreace provádějí se v souladu s posláním oblasti; za tím účelem jsou
upravovány hospodářskými a územními plány a územními rozhodnutími,
vypracovanými, kontrolovanými a revidovanými v dohodě s ministerstvem
kultury ČSR.
2. Součinnost s ministerstvem kultury ČSR je nutná také při předprojektové a
projektové přípravě báňských, průmyslových, inženýrských, zemědělských,
bytových a občanských staveb, včetně objektů sloužících rekreaci, sportu a
turistice.
3. Lesní hospodářské plány, hospodářsko-technické a meliorační úpravy
pozemků a změny plošných vztahů pastvin, luk, rolí a sadů a udržování stavu
zvěře na únosné míře, musí být s ministerstvem kultury ČSR dohodnuty.
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(2) Jde-li však o:
1. geologický nebo hydrologický průzkum nebo o těžbu nerostných surovin nebo
rašelin mimo již provozované těžební prostory,
2. archeologické výkopy,
3. stavby a stavební práce všeho druhu, včetně demolic,
4. umísťování tábořišť, zřizování stanových rekreačních táborů, autocampingů
a jiných rekreačních nebo sportovních zařízení,
5. umísťování skládek a deponování odpadků mimo místa již dříve k tomu
určená, anebo o zavážení lomů či pískoven,
6. umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení
7. užívání lesních nebo zemědělských pozemků k jiným účelům,
8. změnu hranic lesního a zemědělského půdního fondu, odnímání pozemků
lesnímu nebo zemědělskému hospodářství a zalesňování nelesních půd,
mohou příslušné orgány a organizace vydat potřebná rozhodnutí nebo
učinit opatření jen se souhlasem krajského orgánu státní ochrany přírody.
(3) V intravilánu města Rožnov p.Radhoštěm je souhlas podle bodu (2)
nutný pouze k demolicím, stavbám a stavebním pracím, kterými se mění vnější
vzhled dosavadních staveb nebo terénu; k ostatním stavbám a stavebním pracím
jen pokud nejsou v souladu se závaznou částí schváleného podrobného územního
plánu.
(4) Stromy, které rostou mimo les a na něž se vztahuje vyhláška č.
89/1956 Sb., o ochraně stromů rostoucích mimo les, ve znění vyhlášek č.
154/1968 Sb. , č. 142/1969 Sb. , považují se za registrované podle §4 odst.
1 písm. d) této vyhlášky.
Čl.3
Ochranné pásmo
V obcích (osadách), jejichž intravilánem prochází hranice oblasti,
tvoří celý jejich intravilán ochranné pásmo, na které se ve věcech územního
plánování hledí, jakoby leželo v oblasti.
Čl.4
Správa oblasti
(1) Řízení a dozor ve věcech státní ochrany přírody vykonává na území
oblasti ministerstvo kultury České socialistické republiky.
(2) Provádění státní ochrany přírody v oblasti přísluší ministerstvu
kultury České socialistické republiky a Severomoravskému krajskému národnímu
výboru.
(3) Severomoravský krajský národní výbor může v dohodě s ministerstvem
kultury České socialistické republiky učinit organizační opatření k
zajištění odborné správy oblasti a v dohodě s ním vydat statut oblasti.
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Obecná ustanovení
Čl.5
(1) Dbát poslání oblasti je povinností všech orgánů a organizací,
které na jejím území působí, jakož i každého občana, který se v ní zdržuje.
(2) Ve věcech, které se týkají oblasti, rozhodují orgány státní správy
zejména hospodářského, oblastního a územního plánování, báňské úřady,
stavební úřady, vodohospodářské, lesnické, ochrany ovzduší, zemědělské,
rybářské, myslivecké, a dopravní orgány, jakož i orgány cestovního ruchu,
tělovýchovy a zdravotnické, s ohledem na poslání oblasti, a to v dohodě s
příslušným orgánem státní ochrany přírody; jde-li o kulturní památky, včetně
jejich prostředí, také s příslušným orgánem státní památkové péče; orgány
státní ochrany přírody a státní památkové péče může přitom požadovat
doplnění podkladů speciálními expertizami.
(3) Obdobně postupují orgány a organizace, které v oblasti činí
vlastní opatření k ochraně ovzduší, vody, půdy, vegetačního krytu, ryb,
zvěře a jiného volně žijícího živočišstva nebo opatření proti nadměrnému
hluku.
Čl.6
(1) Jiný způsob ochrany území nebo objektů nacházejících se uvnitř
oblasti, nebo jejího ochranného pásma, není dotčen ustanoveními čl. 2 a řídí
se podmínkami zvlášť stanovenými pro tato území nebo objekty. *)
(2) Obrana státu není zřízením oblasti dotčena; rovněž nejsou dotčena
vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v oblasti.
(3) Chráněná krajinná oblast se nachází nad ložiskem černého uhlí vyhrazeného nerostu ve smyslu horního zákona č. 41/1957 Sb.
Čl.7
(1) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti, jsou uloženy v
ministerstvu kultury (ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v
Praze), u Severomoravského krajského národního výboru (u Krajského střediska
státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě), u okresních národních
výborů Vsetín, Nový Jičín, Frýdek-Místek a u všech dotčených místních
národních výborů.
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.
Ministr:
Dr. Miloslav Brůžek, CSc., v.r.
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Příl.
Vymezení hranic chráněné krajinné oblasti Beskydy
Hranice oblasti vychází z místa, kde silnice Lysá pod Makytou-Střelná
kříží hranici se SSR. Vede k západu po této silnici přes obec Střelnou k
obci Horní Lideč. V místě železničního podjezdu před Horní Lidčí přechází na
těleso železnice, vede dále po železniční trati k severu přes Lidečko,
Lužnou, Valašskou Polanku až do Ústí a odbočuje po státní silnici východním
směrem do obce Janová. Zde severním směrem pokračuje po místní komunikaci až
do Hořenska a dále polní cestou se žlutou turistickou značkou kolem samoty U
Krošenků, U Maršálů a U Karolů až ke křižovatce s červenou turistickou
značkou, po níž se obrací k severu až pod Vsacký Cáb (kóta 842).
Odtud (severozápadním směrem) pokračuje lesní silničkou k Dušné, zde
navazuje na silnici ze Vsetína a vede po ní zhruba severním směrem přes
Malenov, Bošovou a Baslov do Chlévska a přechází na silnici vedoucí po
severním okraji přehrady Bystřička až k cestě směřující severovýchodním
směrem k obci Velká Lhota. Asi 0,2 km před touto obcí odbočuje k severu
lesní cestou do Střítěže, odtud vede východním směrem po silnici do Vídče.
Zde se obrací cestou k severu až k řece Rožnovské Bečvě, po níž pokračuje
asi 0,75 km proti proudu ústí Starozuberského potoka. Přechází na tento
potok, vede po něm k severu až ke kótě 394, pokračuje po silničce do Zubří a
dále západoseverozápadním směrem přes Randůsky, Porubky, severním okrajem
Zašové, Pod Žernovým a přes Jehličnou do obce Krhová, kde navazuje na státní
silnici Valašské Meziříčí-Hodslavice. Po této silnici vede k severu. V
místě, kde silnice křižuje těleso železnice, přechází hranice na toto těleso
a pokračuje po něm směrem východním přes Mořkov, Veřovice a Bordovice až k
Frenštátu, kde u železničního mostu přechází na tok řeky Lubiny, který
sleduje k jihu cca 1 km. Pokračuje po silnici vedoucí jižním směrem přes
Buzkovice a cca po 0,5 km se lomí k východu po silnici "Solarka" do
Trojanovic přes Na Bystrém, Na Pekliskách až k dřevěnému kostelíčku v
Kunčicích pod Ondřejníkem.
Od kostelíčka vede východním směrem po modré turistické značce k
silnici Čeladná-Hamry, kterou sleduje jižním směrem cca 1,5 km až k lesní
cestě, po níž pokračuje k severovýchodu přes Horačky do Ostravice, dále po
Sepetném potoce a po lesní cestě, vedoucí zhruba severním směrem západně od
kóty Ostrá hora (783 m) přes Straškov a Na Satině do Malenovic.
Odtud vede k severu silničkou k Lubnu, a dále po silnici k východu
přes Husinec do Pražma, kde přechází na silnici k Vyšším Lhotám. V místě,
kde tato silnice křižuje potok Hlisník, odbočuje hranice na cestu ke kótě
463 a odtud do Komorní Lhotky. Z Komorní Lhotky vede k severu po silnici na
Hnojník, z níž asi po 300 m uhýbá k východu po silničce do Porub a Smilovic.
Ze Smilovic pokračuje k jihu do Kopanic, odtud k východu přes Guty do
Oldřichovic, dále Podgruň a přes kótu 419 stále jihovýchodně přes Do Olše a
Do řepy na Milíkov, Bílkov a Bocanovice. Jižně od Bocanovic přechází na
železniční trať, kterou sleduje jihozápadním směrem cca 1 km. Zde u
železničního přechodu přechází na lesní cestu, vedoucí přes Skalku, hájovnu
Kyčeru a obec Šance až k hranici se SSR, kterou sleduje přes Sulov, Bumbálku
a Makytu k výchozímu bodu.
Vymezení bylo provedeno podle mapy 1 : 50 000 (mapy okresů). Odpovídá
vymezení Chráněné krajinné oblasti v územním plánu rajónu Beskydy.
Celková rozloha CHKO Beskydy je 1,160 km2.
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____________________
*) Může jít o ochranu opírající se o předpisy různého druhu (územně
plánovací,
horní,
vodohospodářské,
lesnické,
lázeňské.
železniční,
památkářské, vojenské apod.). Na úseku státní ochrany přírody byla dříve
zřízena a zvláštními ochrannými podmínkami zajištěna v obvodu oblasti tato
chráněná území: Klány, Mazácký Frúník, Mazák, Mionší, Poledňana, Salajka,
Travný potok, V Podolánkách, Lišková, Noříčí, Radhošť I. a II., Razula,
Galovské lúky, Pod Juráškom, Pulčínské skály, Trojačka, Kutaný, Velký
Javorník.

