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9886/69-II/2
Výnos
ze dne 19. června 1969
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Jeseníky", okres Bruntál a
Šumperk, kraj Severomoravský
Ministerstvo kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady a orgány
podle §8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně přírody:
Čl.1
(1) Území vymezené v příloze tohoto výnosu se prohlašuje za chráněnou
krajinnou oblast "Jeseníky" (dále jen oblast).
(2) Ochrana přírodních hodnot v oblasti je povinností všech orgánů a
organizací, které na jejich území působí, a i každého občana, který se v ní
zdržuje.
Čl.2
Oblast je chráněna podle §1, 2 a 11 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb. ;
zákazy uvedené v §11 odst. 1 se však omezují podle §11 odst.2 takto:
(1) Pouze se souhlasem orgánů státní ochrany přírody lze v oblasti:
a) provádět geologický průzkum a těžbu nerostných surovin;
b) těžit rašelinu;
c) provádět archeologické výkopy;
d) zavádět do volné přírody nové rostlinné nebo živočišné druhy; e) měnit
hranice lesního a zemědělského fondu, odnímat pozemky lesnímu hospodářství
a zalesňovat nelesní pozemky;
f) užívat lesních a zemědělských pozemků k jiným účelům;
g) vně intravilánu obcí provádět stavby všeho druhu (báňské, průmyslové,
inženýrské, zemědělské, bytové, občanské);
h) uvnitř intravilánu obcí provádět stavební zásahy na dosavadních
stavbách, pokud se jimi mění vnější vzhled staveb nebo terénu;
i) vně intravilánu umísťovat skládky a deponovat odpadky mimo místa již
dříve k tomu určená;
j) vně intravilánu obcí umísťovat informační, reklamní a jiná podobná
zařízení;
k) mimo oplocené pozemky a veřejné sady vypalovat křoviny, trávu, plevel a
suchý rákos, jakož i mýtit a vyřezávat živé ploty a křoviny.
(2) Lesní hospodářství lze provádět jen se zvýšeným ohledem na
vodohospodářskou funkci lesa, zejména vzhledem k vodárenskému využití
podzemních i povrchových vod, se zvýšeným ohledem na klimatickou a
rekreačně turistickou funkci lesa a se zvláštním zřetelem na jeho ohrožení
průmyslovými exhalacemi; upravují je lesní hospodářské plány vypracovávané
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v součinnosti s orgány státní ochrany přírody, s orgány vodohospodářskými a
orgány cestovního ruchu; v dohodě s orgány státní ochrany přírody je nutno
udržovat také stav zvěře na únosné míře.
(3) Stromy, které v oblasti rostou mimo les a na něž se vztahuje
vyhláška č. 89/1965 Sb. , o výkupu surového dříví, ochraně stromů
rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím, ve znění vyhl. č.
154/1968 Sb. , považují se za registrované podle §4 odst.1 písm. d) této
vyhlášky.
(4) Hospodářsko-technické úpravy pozemků, výstavby melioračních
koster, úpravy vodních toků, jakož i přeměny kultur přesahující v souvislé
ploše 10 ha katastrálního území, lze provádět pouze po projednání s orgány
státní ochrany přírody *) ; Pastva je vyloučena tam, kde by narušovala
soudržnost vegetačního krytu.
(5) Výstavba chat všeho druhu, táboření, zřizování stanových
rekreačních táborů, autoparkingů a jiných podobných zařízení se dovoluje
jen na místech, která k tomu vyhradily orgány územního plánování s orgány
státní ochrany přírody.
(6) Průzkum a výzkum, který se dotýká krajiny nebo přírodních poměrů v
oblasti, evidují orgány státní ochrany přírody a navzájem koordinují tak,
aby nedocházelo k časovým a místním střetům nebo k neúměrnému poškozování
chráněných hodnot.
Čl.3
V obcích, jimiž prochází hranice oblasti, hledí se ve věcech územního
plánování na celý jejich intravilán, jakoby ležel v oblasti; obdobně se
hledí na celá lázeňská místa Jeseník Lázně, Lipová Lázně a Velké Losiny
včetně ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Velkých Losin.
Čl.4
(1) Orgány státní správy, zejména hospodářského a územního plánování,
báňské úřady, stavební úřady a orgány dopravní rozhodují s ohledem na
ochranu oblasti, a to jen po dohodě s orgány státní ochrany přírody, jde-li
o kulturní památky také s orgány státní památkové péče.
(2) Obdobně postupují orgány hygienické, vodohospodářské, lesnické,
myslivecké, zemědělské a orgány požární ochrany, činí-li opatření k ochraně
ovzduší, vody, půdy, vegetačního krytu, ryb a zvěře.
Čl.5
(1) Jiný způsob ochrany území nacházejících se uvnitř oblasti není
dotčen ustanoveními čl. 2 a řídí se podmínkami zvlášť pro tato území
stanovenými. **)
(2) Obrana státu a ostraha hranic, ani vydané statuty lázeňských míst
ani ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů nejsou zřízením oblasti
dotčeny.
(3) Vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v
oblasti nejsou jejím zřízením dotčeny.
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Čl.6
Severomoravský krajský národní výbor v dohodě s ministerstvem kultury
zřizuje při Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody
odbornou správu oblasti a společně s ním vydává statut, který upraví její
organizaci, vztahy a působnost.
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 o ochrany přírody v Ostravě), u okresních
národních výborů (ve Vlastivědných ústavech) v Bruntálu a v Šumperku a u
všech dotčených místních národních výborů.
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.
Náměstek ministra:
Prof.dr.Jan Kopecký, DrSc. v.r.

Příl.
Vymezení chráněné krajinné oblasti (popis hranic)
Hranice oblasti probíhá od soutoku Bělé a Stařiče po toku Bělé přes
obce Česká Ves a Písečná do Širokého Brodu. Zde od mostu (asi 250 m jižně
od kostela) přechází na státní silnici, po které běží až do Mikulovic. Na
železničním přejezdu přechází na železniční trať, kterou sleduje jižním
směrem až k severnímu okraji obce Ondřejovice, kde od železničního přejezdu
pokračuje po silnici k jihu přes Ondřejovice, Dolní a Horní Údolí a
Heřmanovice až do Mnichova. Zde se zatáčí prudce k západu přes obec
Železnou a vrací se po obchvatné silnici východním směrem přes Vrbno pod
Pradědem do Karlovic, kde odbočuje jižním směrem na obec Světlá Hora. Ve
Světlé Hoře na křižovatce v osadě Světlá hranice odbočuje po silnici k
jihozápadu směrem k železniční trati a a si po 500 m přechází na železniční
trať, kterou sleduje až na křižovatku této trati se silnicí, vedoucí do
Malé Morávky. Tuto silnici sleduje až do Malé Morávky, kde se stáčí jižním
směrem. Na rozcestí k Horní Moravici odbočuje po silnici vedoucí
jihozápadním směrem přes osadu Harrachov k severnímu okraji Rýmařova. U
textilní továrny se lomí k severozápadu a vede do obce Janovice - Janušov,
kde odbočuje k jihozápadu a sleduje silnici přes osadu Nové Pole k
severnímu okraji osady Stříbrné Hory, pokračuje západním směrem přes osadu
Ferdinandov a Bedřichov směrem na Oskavu. Severně od obce Oskava odbočuje
prudce k severozápadu, vede přes obec Třemešek až k rozcestí na severním
okraji Mladoňova a pokračuje až do N. Malína. Od železničního přejezdu v
N.Malíně sleduje hranice v úseku asi 500 m železniční trať severním směrem.
Potom se přimyká k silnici vedoucí přes Hraběšice, Rudoltice až do
Sobotína, kde od můstku přes potok přechází na tento levostranný přítok
Merty, sleduje jej kolem kostela až k můstku, po kterém vede polní cesta do
Štětínova. Tuto polní cestu sleduje až k místu, kde navazuje na státní
silnici Šumperk-Jeseník (přes Petrov n.Desnou), po které přechází přes
potok Merta a z rozcestí silnic směřuje přes Maršíkov, osadu Filipová,
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Loučná n.Desnou a Kociánov do Rejhotic. V Rejhoticích odbočuje po silnici
na Přemyslov a Nové Losiny, kde se prudce lomí k severu do obce Branná,
přes Ostružnou, Ramzovou, Horní Lipovou až k lázním Lipová. Severozápadně
od kóty 620 (Toč) na můstku přechází hranice ze silnice na tok Staříče,
který sleduje až k soutoku říčky Staříč s Bělou, odkud popis hranice
vychází.
Rozloha území chráněné krajinné oblasti činí 740 km2. Vymezení
je
provedeno podle map 1 : 50 000
M 33 71 A - Jeseník
M 33 71 B - Zlaté Hory
M 33 71 C - Velké Losiny
M 33 71 D - Vrbno
M 33 83 A - Horní Libina
M 33 83 B - Bruntál
____________________
*) Není dotčena působnost příslušných orgánů podle územně plánovacích a
stavebních předpisů.
**) Může jít o ochranu opírající se o předpisy různého druhu (územněplánovací,
horní,
vodohospodářské,
lesnické,
lázeňské.
železniční,
památkové, vojenské apod.). Na úseku státní ochrany přírody byly dříve
zřízeny a zvláštními ochrannými podmínkami zajištěny v obvodu oblasti tyto
státní přírodní rezervace:
"Bílá Opava", výnos MŠK čj. 35.703/63 - V/2 z 24.8.1963;
"Bučina pod Františkovou myslivnou", výnos MŠK čj.38.193/55-IX z 4.6.1955;
"Divoký Důl", výnos MŠK čj.38.193/55-IX z 4.6.1955;
"Františkov", výnos MŠK čj.27.497/54 z 11.6.1954;
"Malá Kotlina", výnos MŠK čj.38.193/55-IX z 4.6.1955;
"Petrovy kameny", výnos MŠK čj.38.193/55-IX z 4.6.1955;
"Rejvíz", výnos MŠK čj.15.788/55 z 4.6.1955;
"Skřítek", výnos MŠK čj.38.193/55-IX z 4.6.1955;
"Velká Kotlina", výnos MŠK čj.38.193/55-IX z 4.6.1955;
"Vrchol Pradědu", výnos MŠK čj.38.193/55-IX z 4.6.1955;
"Šerák-Keprník", výnos MŠK čj.17.489/55-IX z 23.8.1955.

