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13853/67
Výnos
ze dne 8. prosince 1967
o zřízení chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, okres
Liberec a Jablonec n.Nisou, kraj Severočeský; okres Semily,
kraj Východočeský
Ministerstvo kultury a informací 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 Jizerské hory (dále jen "oblast").
(2) Zřízením oblasti se zabezpečuje podle vědeckých poznatků a zásad
zachování, zvyšování, využívání a obnova přírodního bohatství a ochrana
jejího vzhledu s typickými krajinnými znaky, aby tyto hodnoty vytvářely
vyvážené životní prostředí, a tak sloužily k poučení, osvěžení a péči o
zdraví našeho lidu; k typickým krajinným znakům oblasti náleží také místní
zástavba lidového rázu.
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 v polohách nad 700 m n.m. výšky;
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) provádět uvnitř intravilánu obcí stavební zásahy na dosavadních
stavbách, pokud se jimi mění vnější vzhled staveb nebo terénu;
i) vně intravilánu obcí umísťovat skládky a deponovat odpady mimo místa již
dříve k tomu určená;
j) vně intravilánu obcí umísťovat informační, reklamní a jiná podobná
zařízení.
(2) Lesní hospodářství lze provádět jen se
vodohospodářskou funkci lesa, zejména vzhledem k

zvýšeným ohledem na
vodárenskému využití
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podzemních i povrchových vod, se zvýšeným ohledem na klimatickou a
rekreačně turistickou funkci lesa a se zvláštním zřetelem na jeho ohrožení
průmyslovými exhalacemi; upravují se lesní hospodářské plány vypracovávané
v součinnosti s orgány státní ochrany přírody, s orgány vodohospodářskými a
s orgány cestovního ruchu.
(3) Hospodářsko-technické úpravy pozemků, výstavby melioračních
koster, úpravy vodních toků a přeměny kultur přesahující v souvislé ploše
10 ha katastrálního území, lze provádět po projednání s orgány státní
ochrany přírody a s orgány cestovního ruchu *) ; pastva je vyloučena, kde
by narušovala soudržnost vegetačního krytu.
(4) Výstavba chat všeho druhu, táboření, zřizování stanových
rekreačních táborů, autoparkingů, autokempingů a jiných podobných zařízení
se dovoluje jen na místech, která k tomu vyhladily orgány územního
plánování.
Čl.3
(1) V obcích, jimiž prochází hranice oblasti, hledí se ve věcech
územního plánování na celý jejich intravilán, jako by ležel v oblasti.
(2) Na 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, považují se za
registrované podle §4 odst. 1 písm. d) této vyhlášky.
Čl.4
(1) Orgány státní správy, zejména hospodářského a územního plánování,
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; pokud se jejich rozhodnutí týkají
cestovního ruchu, také v dohodě s jeho orgány.
(2) Obdobně postupují orgány hygienické, vodohospodářské, lesní,
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 nacházející 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
nejsou zřízením oblasti dotčeny.
(3) Vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v
oblasti nejsou jejím zřízením dotčeny.
Čl.6
Zúčastněné krajské národní výbory mohou v dohodě s ministerstvem
kultury a informací zřídit odbornou správu oblasti a společně s ním vydat
statut, který upraví jejich organizaci, vztahy a působnost.
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Čl.7
(1) Mapy, v nichž je zakresleno území oblastí, jsou uloženy v
ministerstvu kultury a informací (ve Státním ústavu památkové péče a
ochrany přírody v Praze), u Severočeského a Východočeského krajského
národního výboru (u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany
přírody v Ústí n.Labem a v Pardubicích), u okresních národních výborů v
Liberci, Jablonci nad Nisou a v Semilech, a u všech dotčených místních
národních výborů.
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
Ministr:
v z. dr.M.Brůžek, CSc., v.r.

Příl.
Vymezení chráněné krajinné oblasti (popis hranic)
Hranice oblasti probíhá od státní hranice po silnici vedoucí z polské
osady Bergstrasse do Nového Města p. Sm., dále přes Ludvíkov do Lázní
Libverdy a odtud po silnici na Raspenavu. Za Raspenavou sleduje hranice
oblasti silnici na Větrov a dále přes Mníšek na Stráž n.Nis. Asi 250 m před
podjezdem trati odbočuje hranice oblasti na cestu směřující severovýchodním
směrem k železniční trati, kterou přetíná, a dále na východ přes kótu 397.
Hranice obchází Radčice a napojuje se na silnici vedoucí od továrního
objektu v údolí Černé Nisy, po které směřuje na severovýchod k okraji lesa
pod Dračí skálou, obchází enklávu osady Novin, sestupuje do Kateřinek a
údolním Černí Nisy do Rudolfova.
Z Rudolfova sleduje ostrou serpentinu silnice směrem na Starý Harcov.
Těsně po výchozu z lesa se hranice oblasti přimyká i cestě směřující
jihozápadním směrem ke kostelu ve Starém Harcově, kde navazuje na silnici
směřující z Liberce přes Lukášov do Rýnovic. Zde se obrací na sever směrem
k Janovu n. Nisou. Tuto silnici sleduje zhruba v délce asi 600 m k závodu
Bižuterie, n.p., pak se lomí směrem k jihovýchodu v délce asi 250 m až k
výběžku lesa a dále pokračuje po jižním okraji pozemkové parcely č. 577/13
/les) směrem k hájovně, kde hranice navazuje na další silnici vedoucí z
Janova n.N. do Mšena n.N. Po ní směřuje směrem k jihu, překračuje přehradu
a sleduje silnici do Lučan n.N. k okraji lesa asi 250 m od přehradního
jezera. Poté se přimyká k jižní (spodní) hranici lesní plochy (obchází
rekreační areál u Mšena n.N.) a na silnici z Jablonce n.N. do Smržovky
navazuje v místě odbočky do Jindřichova. Dále pokračuje po této silnici
přes Lučany n.N., Smržovku do Hrnčířského kouta a odtud silnicí severně do
Tanvaldu překračuje železnici a Desnou do Rejdic, kde se obrací k jihu a
pokračuje přes Zlatou Olešnici a na východ do Sklenařic. Ze Sklenařic
směřuje úvozem k severu - k tzv. Tomášovu kříži (turisticky značená cesta),
kde zahýbá pod lesem a dále přes les na severozápadní svah Tomášova vrchu a
mírnou smyčkou sestupuje k Makovskému potoku, který sleduje až k jeho ústí
do Jizery. Dále sleduje tok Jizery až ke hranici Krkonošského národního
parku, ke které se přimyká, a postupuje směrem k Jizeře. Tok Jizery pak
sleduje až ke státní hranici a po ní dále pokračuje k výchozímu bodu u
přechodu silnice z Nového Města p. Sm. do Polské lidové republiky.
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Rozloha území chráněné krajinné oblasti činí asi 350 km2. Vymezení je
provedeno podle map 1:50 000 (M - 33 - 43 A, B, C, D).

____________________
*) Není dotčena působnost příslušných orgánů podle územně plánovacích a
stavebních předpisů.
**) Na území oblasti byly již zřízeny tyto státní přírodní rezervace:
"Bukovec", výnos MŠK čj. 41350/1965 z 19.10.1965;
"Černá hora", výnos MŠK čj.41347/1965 z 19.10.1965;
"Černá jezírka", výnos MŠK čj. 41346/1965 z 19.10.1965;
"Frýdlantské cimbuří", výnos MŠK čj.41354/1965 z 19.10.1965;
"Holubník", výnos MŠK čj. 41355/1965 z 19.10.1965;
"Na čihadle", výnos MŠK čj. 41351/1965 z 19.10.1965;
"Na kneipě", výnos MŠK čj. 41352/1965 z 19.10.1965;
"Nová louka", výnos MŠK čj. 41347/1965 z 19.10.1965;
"Klečové louky", výnos MŠK čj. 41351/1965 z 19.10.1965;
"Paličník", výnos MŠK čj. 41355/1965 z 19.10.1965;
"Prales Jizera", výnos MŠK čj. 41355/1965 z 19.10.1965;
"Ptačí kupy", výnos MŠK čj. 41353/1965 z 19.10.1965;
"Rašeliniště Jizery", výnos MŠK čj. 41348/1965 z 19.10.1965;
"Rašeliniště Jizerky", výnos MŠK čj. 41348/1965 z 19.10.1965;
"Rybí loučky", výnos MŠK čj. 41349/1965 z 19.10.1965;
"Stržový vrch", výnos MŠK čj. 41356/1965 z 19.10.1965;
"Špičák", výnos MŠK čj. 41356/1965 z 19.10.1965;
"Štolpichy", výnos MŠK čj. 41354/1965 z 19.10.1965;
"Tišina", výnos MŠK čj. 41355/1965 z 19.10.1965;
"U posedu", výnos MŠK čj. 41352/1965 z 19.10.1965;
"Vlčí louka", výnos MŠK čj. 41352/1965 z 19.10.1965.

