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6927/76
výnos o zřízení chráněné krajinné oblasti "Lužické hory"

Výnos
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 19. března 1976,
čj. 6927/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti "Lužické
hory", rozprostírající se v Severočeském kraji na území okresů
Liberec, Česká Lípa a Děčín
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:
§ 1
Vymezení a poslání oblasti
(1) Území vymezené v příloze tohoto výnosu se prohlašuje za chráněnou
krajinnou oblast "Lužické hory" (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, klima krajiny, 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.
§ 2
Podmínky ochrany
(1) Oblast je chráněna 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 se provádějí v souladu s posláním oblasti; za tím účelem jsou
pořizovány, zpracovávány, projednávány a revidovány územní plány a vydávána
územní rozhodnutí v dohodě s ministerstvem kultury. V okrese Most a
Litoměřice se na plochy zvlášť vyznačené v mapové a textové příloze
nevztahují z hlediska zemědělské výroby žádná omezení hospodářské činnosti.
2. Součinnost s ministerstvem kultury je nutná také při ložiskovém
geologickém průzkumu a hydrologickém průzkumu, nebo při jakýchkoliv
těžebních záměrech, při projektové přípravě báňských děl a staveb,
průmyslových, inženýrských, vodohospodářských, dopravních, zemědělských,
lázeňských, bytových a občanských staveb, včetně objektů sloužících k
rekreaci, sportu a turistice.
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(2) Jde-li však o:
1. archeologické výkopy,
2. stavby a stavební práce všeho druhu včetně demolic,
3.
umísťování
tábořišť,
zřizování
stanových
rekreačních
táborů,
autocampingů a jiných rekreačních nebo sportovních zařízení,
4. umísťování skládek a deponování odpadků mimo místa již dříve k tomu
určená nebo o zavážení lomů či pískoven,
5. umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení,
6. užívání lesních nebo zemědělských pozemků k jiným účelům,
7. 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) Lesní hospodářské plány a projekty pozemkových úprav musí být
vypracovány v součinnosti s krajským orgánem státní ochrany přírody.
(4) V intravilánech obcí je souhlas podle odst. 2 nutný pouze k
demolicím a stavbám přesahujícím 2 podlaží a ke stavebním pracím, kterými
se mění vnější vzhled objektů se zachovanými znaky lidové architektury a
objektů historických.
(5) 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. 173/1973 Sb. , se považují za registrované podle § 4
odst. 1 písm. d) této vyhlášky .
§ 3
Ochranné pásmo
V obcích (osadách), jejichž intravilánem prochází hranice oblasti s
výjimkou intravilánů měst Cvikov, Nový Bor, Česká Kamenice a Krásná Lípa,
tvoří celý jejich intravilán ochranné pásmo, na které se ve věcech územního
plánování hledí, jakoby leželo v oblasti.
§ 4
Správa oblasti
(1) Provádění státní ochrany přírody v oblasti přísluší Severočeskému
krajskému národnímu výboru, který v dohodě s ministerstvem kultury učiní
organizační opatření k zajištění odborné správy oblasti a v dohodě s ním
vydá statut oblasti.
(2) Řízení a dozor ve věcech státní ochrany přírody vykonává na území
oblasti ministerstvo kultury.
Obecná ustanovení
§ 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.
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(2) Ve věcech, které se dotýkají oblasti, rozhodují orgány státní
správy s ohledem na poslání oblasti, a to v dohodě s příslušným orgánem
státní ochrany přírody.
(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.
§ 6
(1) Jiný způsob ochrany území nebo objektů nacházejících se uvnitř
oblasti nebo jejího ochranného pásma není dotčen ustanoveními § 2 a řídí se
podmínkami zvlášť stanovenými pro tato území a objekty. 1)
(2)
Na
územích,
na
která
se
vztahuje
působnost
federálního
ministerstva národní obrany a federálního ministerstva vnitra, se uplatňují
hlediska obrany státu a ostrahy státních hranic ve smyslu zvláštních
předpisů. 2)
(3) Vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v
oblasti nejsou zřízením oblasti dotčeny.
§ 7
(1) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti, jsou uloženy na
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 Liberci, České Lípě a Děčíně a u všech dotčených
městských a místních národních výborů.
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Ministr:
doc. Dr. Klusák, CSc., v. r.

Příl.1
Popis hranic chráněné krajinné oblasti "Lužické hory"
Hranice oblasti probíhá od státní hranice s PLR po silnici z
Waltersdorfu do Dolního Podluží, dále po silnici Dolní Podluží, Jiřetín pod
Jedlovou, Horní Podluží, Chřibskou Novou Ves, Krásnou Lípu, Krásný Buk do
Dlouhého Dolu. Odtud pokračuje jižním směrem přes Kyjov, Doubici, Dolní
Chřibskou, Studený, Lipnici a Kunratice do České Kamenice. Odtud odbočuje
na východ po státní silnici I/13 přes Kamenický Šenov, Prácheň, Nový Bor,
Svor, Cvikov, Drnovec, Kunratice u Cvikova, Jablonné v Podještědí,
Markvartice, Lvovou, Rynoltice do Jitravy. Zhruba 1 km za Jitravou opouští
silnici I/13 a přechází na silnici k Chotyni. Z této silnice odbočuje u
Dolní Suché na cestu do Horního Sedla a dále po silničce do Dolního Sedla,
kde přechází na lesní cestu vedoucí přes kótu 404 m severně od Špičáku ke
státní hranici a po ní západním směrem zpět k silnici z Waltersdorfu.
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Celková výměra chráněné krajinné oblasti činí asi 350 km2.
Vymezení oblasti bylo provedeno podle map okresů ČSR v měřítku 1:50000
okresů Liberec, Česká Lípa, Děčín.
____________________
1) Může jít o ochranu opírající se o předpisy různého druhu (územně
plánovací, horní, vodohospodářské, lesnické, železniční, památkové péče,
vojenské apod.). Na úseku státní ochrany přírody byla dosud zřízena a
zvláštními podmínkami zajištěna v obvodu oblasti tato chráněná území:
Naděje, Bílé kameny, Klíč, Jezevčí vrch, Líska, Vápenka, Studený vrch,
Zlatý vrch, Pustý zámek, Kytlice.
2) § 21 a 22 zákona č. 40/1961 Sb. , o obraně Československé socialistické
republiky.

