
 
NAŘÍZENÍ 

Libereckého kraje č. 1/2007 
ze dne 15. května 2007, 

 

o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. 
          

      Rada Libereckého kraje  v souladu  s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě  zmocnění § 77a 
odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ust. § 36 a 37 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje.  

 

 

Čl. 1 

Vymezení přírodní památky a její poslání 

 
1) Zřizuje se přírodní památka Rádlo (dále jen „památka“). Památka se nachází   

v Libereckém kraji, okrese Jablonec nad Nisou, na území obce Rádlo na parcelách 
uvedených v příloze č.1. 

Celková výměra památky činí  3,2367 ha. 
2) Hlavním posláním  památky je ochrana stanovišť a populací zvláště chráněných druhů 

rostlin žijících na podmáčených loukách a rašeliništích.   

 

 

                                                         Čl. 2 

                                 Základní ochranné podmínky 

 
Základní ochranné podmínky památky stanoví § 36 odst. 2 zákona  č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

 

                                                       Čl. 3 

                                   Bližší ochranné podmínky 

 

Na území památky  lze jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody1): 

1) vjíždět  motorovými  vozidly, kromě vozidel  orgánů státní správy, vozidel potřebných 
pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu, požární ochranu a veterinární  
službu, 



 

2) umisťovat  stavby všeho druhu, 

3) zřizovat tábořiště, 

4) pořádat sportovní akce,  

5) provádět výzkum a průzkum. 

 

 

Čl. 4 

Ochranné pásmo 

 
1) Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje památku ochranné pásmo. 

2) Ochranné pásmo je vyhlášeno jako území do vzdálenosti 50 m od hranic památky na 
pozemích p. č. 993/3, 993/4, 993/2, 174/2, 254/1, 1001, 183/2, 183/1, 184, 185, 
1010/1, 1009 v k. ú. Rádlo a území ve vzdálenosti do 12 m od hranic památky na 
pozemku č. 739/6 v k. ú. Rádlo. Zákres ochranného pásma památky do katastrální 
mapy je v příloze č. 2. 

3) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody 
k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2 zákona.2) 

 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
     

1) Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto nařízení ve Věstníku právních   
předpisů Libereckého kraje. Věstník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu 
Libereckého kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu  vnitra ČR. 

2) O památce se vede evidence podle § 42 zákona. Originál nařízení je uložen  
u Krajského úřadu Libereckého kraje a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
v Praze, kde je možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Jedno 
originální vyhotovení nařízení je uloženo u místně příslušného katastrálního úřadu.  

3) Činnost v památce a v jejím ochranném pásmu je upravena  plánem péče. Schválený 
plán péče je v tištěné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a 
u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze.  

4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze  postihnout jako přestupek nebo    
protiprávní jednání dle ust. §  87 a 88 zákona nebo podle  zvláštního  předpisu.3) 

5) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 462/07/RK   
ze dne 15. května 2007  

 

 



Čl. 6 

Účinnost  

 
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlášeno ve    
Věstníku právních předpisů Libereckého kraje a tento den se zároveň ruší Vyhláška 
Okresního národního výboru v Jablonci nad Nisou o chráněném přírodním výtvoru – 
botanické lokalitě Rádlo nad koupalištěm ze dne 28. 9. 1989. 

 

 

 

 

 
Petr Skokan v.r. 

hejtman 

 

 

 

 
Karel Dolejší v.r. 

statutární náměstek hejtmana 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1) Parcelní vymezení Přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma 

2) Vymezení hranic Přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma – parcelní 
situace 

 
 

1) Příslušným orgánem  ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 3 písm. f) je Krajský úřad 
Libereckého kraje. 
2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických 
prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích  
v ochranném pásmu  je nezbytný  souhlas  orgánu ochrany přírody. 
3) Zákon  ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 129/2000 Sb.,(krajské  zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  



Příloha č. 1 Parcelní vymezení Přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma 

 
Přírodní památka 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

993/1  Lesní pozemek  201 19 271 19 271 
998/1  TTP  109 1 977 1 558 
739/3  TTP  109 361 361 
734  TTP  10001 2 339 1 136 
735  Ostatní plocha Neplodná půda 6000 3 040 3 040 
736  Ostatní plocha Neplodná půda 6000 887 887 
174/1  Ostatní plocha Neplodná půda 6000 6 114 6 114 

Celkem  32 367 

 
Ochranné pásmo 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v OP (m2) 

1001  TTP  109 2913 2 913 
1009  Ostatní plocha Ostatní 

komunikace 
10001 1028 689 

1010/1  Lesní pozemek  201 34907 8 163 
174/2  TTP  10001 12170 6 404 
183/1  TTP  10002 5730 1 035 
183/2  TTP  109 391 391 
184  Ostatní plocha Ostatní 

komunikace 
10001 1030 262 

185  TTP  10002 17425 2 134 
254/1  Ostatní plocha Silnice 29 31761 3 284 
739/6  TTP  109 8477 575 
993/2  Lesní pozemek  201 18007 11 908 
993/3  Lesní pozemek  201 20829 7 157 
993/4  Lesní pozemek  201 628 550 
998/2  TTP  109 78 78 

Celkem  45 543 
 

 



Příloha č. 2 Vymezení hranic Přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma 

 
 




