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4946/72-II/2
Výnos
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 27. června 1972
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Labské pískovce" okres
Děčín a Ústí nad Labem, kraj Severočeský
Ministerstvo kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a
orgány a po projednání se Severočeským 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 "Labské pískovce" (dále jen "oblast").
(2) Posláním oblasti je ochrana všech hodnot 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, rozvržení a využití lesního a zemědělského
půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, a ve vztahu
k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby
a místní stavba lidového rázu.
Čl.2
Podmínky ochrany
(1) Oblast je chráněna podle zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně
přírody.
(2) V oblasti proto není dovoleno:
a) zavádět do volné přírody nové rostlinné nebo živočišné druhy,
b) vypalovat křoviny, trávu, plevel a rákos, jakož i odstraňovat křoviny
mimo oplocené pozemky a veřejné sady,
c) pást dobytek, kde by to narušovalo soudržnost vegetačního krytu,
pokud ministerstvo kultury z těchto zákazů nepovolí výjimku podle § 11
odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb.
(3) Stromy, které rostou mimo les, a na něž se vztahuje vyhláška č.
89/1965 Sb. , o ochraně stromů rostoucích mimo les, ve znění vyhlášek č.
154/1968 Sb. a č. 142/1969 Sb. , považují se za registrované podle § 4
odst. 1 písm. d) této vyhlášky .
(4) V ostatním se zákazy uvedené v § 11 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb.
omezují podle § 11 odst. 2 téhož zákona takto:
1. Vodní, lesní a zemědělské hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a
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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 příslušným orgánem
státní ochrany přírody. Odvětvové územní generely, vycházející ze zásad
schválených územních plánů, musí být zpracovány rovněž v dohodě s
příslušným orgánem státní ochrany přírody (čl. 4).
2. Součinnost s příslušným orgánem státní ochrany přírody je nutno také při
projektové přípravě báňských, průmyslových, inženýrských, zemědělských,
bytových a občanských staveb, včetně objektů sloužících hromadné rekreaci,
sportu a turistice, pokud mají být situovány mimo intravilány obcí.
3. Lesní hospodářské plány, hospodářskotechnické a meliorační úpravy
pozemků a změny plošných vztahů pastvin, luk, rolí a sadů a udržování stavu
zvěře na únosné míře, jakož i používání pesticidů mimo sídliště ve větším
rozsahu, je třeba s příslušným orgánem státní ochrany přírody projednat.
4. Umísťování chat, táboření, zřizování stanových rekreačních táborů,
autocampingů a jiných rekreačních nebo sportovních zařízení, dovoluje se
jen na místech, která byla vyhrazena územním plánem nebo orgánem územního
plánování v dohodě s příslušným orgánem státní ochrany přírody a podle
okolností také s orgány vodního a lesního hospodářství, ochrany ovzduší a s
orgány zemědělskými; pokud takováto zařízení mají povahu staveb podle
zákona č. 87/1958 Sb. , o stavebním řádu, řídí se jejich výstavba také
ustanovením bodu 6 písm. c) tohoto článku.
5. Průzkumy a výzkumy dotýkající se krajiny nebo přírodních poměrů v
oblasti, nutno předem ohlásit příslušnému orgánu státní ochrany přírody,
který je eviduje a navzájem koordinuje tak, aby nedocházelo k časovým a
místním střetům nebo k neúměrnému poškozování chráněných hodnot.
6. Jde-li však o:a) geologický nebo hydrologický průzkum anebo těžbu
nerostných surovin mimo již provozované lomy,
b) těžbu rašelin,
c) stavební práce všeho druhu (báňské, průmyslové, inženýrské, zemědělské,
bytové a občanské), včetně demolic,
d) užívání lesních nebo zemědělských pozemků k jiným účelům,
e) změnu hranic lesního a zemědělského půdního fondu, odnímání pozemků
lesnímu nebo zemědělskému hospodářství a zalesňování nelesních půd,
f) archeologické výkopy,
g) umísťování skládek a deponování odpadků mimo místa již dříve k tomu
určená, anebo o zavážení lomů či pískoven,
h) umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení,
mohou příslušné orgány a organizace (čl. 5) vydat povolení jen v dohodě s
příslušným orgánem státní ochrany přírody; v intravilánu obcí (osad) je
však dohoda nutná jen k demolicím nebo takovým stavebním pracím, kterými se
mění vnější vzhled dosavadních staveb nebo terénu, nebo které nejsou v
souladu se schválenými územními plány. Není-li pro sídliště územní plán
schválen, mohou příslušné orgány (čl. 5) vydat povolení pro veškeré stavby,
přesahující svou výškou dvě podlaží jen v dohodě s příslušným orgánem
státní ochrany přírody.
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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. 5 odst. 2 a 3).
Čl.4
Správa oblasti
(1) K zajištění správy oblasti z hlediska státní ochrany
organizační opatření Severočeský krajský národní výbor
ministerstvem kultury.
(2) Jde-li o závažný zásah do přírodních poměrů podle
zákona č. 40/1956 Sb. , je i v oblasti též nutná součinnost
kultury.

přírody činí
v dohodě s
§ 2 odst. 2
ministerstva

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, myslivecké, rybářské 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; příslušný orgán 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 i jiného volně žijícího živočišstva.
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 a ostraha hranic není zřízením oblasti dotčena;
rovněž nejsou dotčena vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k
nemovitostem ležícím v oblasti.
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 Severočeského krajského národního výboru (u Krajského střediska
státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem), u okresních
národních výborů v Děčíně a Ústí nad Labem a u všech dotčených místních
národních výborů.
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(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Ministr:
Dr. M. Brůžek, CSc., v. r.

Příl.
Vymezení chráněné krajinné oblasti "Labské pískovce" (popis hranic)
Severní a severozápadní hranice chráněné krajinné oblasti "Labské
pískovce" je totožná se státní hranicí mezi ČSR a NDR. Přitom navazuje na
hranici chráněné krajinné oblasti na území NDR (Landschaftsschutzgebiet
"Sächsische Schweiz"). Na západě odbočuje od státní hranice po silnici
Petrovice - Tisá - Libouchec, kde se stáčí k východu a vede po silnici I/13
směrem na Modrou, Jílové, Děčín IX. (k. ú. Býnov), Děčín IV. (k. ú.
Podmokly), vede Teplickou třídou k muzeu, odbočuje vlevo třídou Čs.
mládeže, podjezdem pod trať ČSD a po Labském nábřeží k železničnímu mostu v
Loubí. Dále vede hranice chráněné krajinné oblasti po železničním mostě na
pravý břeh Labe do Děčína I, po železniční trati na mimoúrovňové křižování
(tunel) se Sládkovou ulicí a odtud ulicí Wolkerovou k železničnímu
nadjezdu. Zde hranice odbočuje vlevo ulicí Riegrovou na Kamenickou ulici a
dále po silnici I/13 přes Ludvíkovice, Huntířov a Markvartice do České
Kamenice, Smetanovou ulicí, ulicí 5. května, kolem nemocnice a vychází z
města po silnici Kunratice - Lipnice směrem severo-severovýchodním,
prochází obcemi a osadami Kunratice, Lipnice a Studený, okrajem Dolní
Chřibské, dále Doubicemi, Kyjovem, Krásným, Bukem a Zahradami na křižovatku
s tratí ČSD a dále pokračuje po této trati přes Brtníky a západně od
Mikulášovic. Asi 800 m za zastávkou Mikulášovice, kde se trať dotýká
obloukem státní hranice, přechází hranice chráněné krajinné oblasti na tuto
státní hranici a po ní se vrací západním směrem k výchozímu bodu u
Petrovic.
Rozloha území chráněné krajinné oblasti činí cca 300 km2.
Vymezení je provedeno podle map 1 : 50 000 (M-33-40-D, M-33-41-B, M33-41-C, M-33-41-D).
____________________
*) Může jít o ochranu, opírající se o předpisy různého druhu (územněplánovací,
horní,
vodohospodářské,
lesnické,
lázeňské,
železniční,
památkářské, vojenské apod.). Na úseku státní ochrany přírody byl dříve
zřízen a zvláštními ochrannými podmínkami zajištěn v obvodu oblasti
chráněný přírodní výtvor "Pravčická brána" v kat. území Hřensko (usnesení
Rady ONV Děčín čj. 457/2 - Št ze dne 18. 12. 1963).

