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Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 4/2010

13
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 13/2010
ze dne 8. 4. 2010,
o zﬁízení pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a podle § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen
„zákon ã. 114/1992 Sb.“), vydává toto naﬁízení:

âl. 1
Vymezení pﬁírodní rezervace a její poslání
(1) Zﬁizuje se pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos (dále jen „pﬁírodní rezervace“).
(2) Pﬁírodní rezervace se rozkládá v okrese Mladá
Boleslav v katastrálním území Chudoplesy, Horní Stakory, Kosmonosy a Bakov nad Jizerou. Hranice pﬁírodní rezervace se stanovují uzavﬁen˘mi geometrick˘mi obrazci
s pﬁím˘mi stranami, jejichÏ vrcholy jsou urãeny souﬁadnicemi udan˘mi v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznamy souﬁadnic uzavﬁen˘ch geometrick˘ch obrazcÛ a jejich jednotliv˘ch vrcholÛ uspoﬁádan˘ch tak, jak
jdou v obrazcích za sebou, jsou obsaÏeny v pﬁíloze ã. 1
k tomuto naﬁízení.
(3) Celková v˘mûra pﬁírodní rezervace bez ochranného pásma ãiní 249,61 ha. Orientaãní grafické znázornûní se zákresem hranic pﬁírodní rezervace je obsaÏeno
v pﬁíloze ã. 2 k tomuto naﬁízení.
(4) Pﬁedmûtem ochrany v lokalitû celé pﬁírodní rezervace je komplex lesních a nelesních pﬁírodû blízk˘ch
ekosystémÛ (plá‰ÈÛ, lemÛ, trávníkÛ) s koncentrací v˘znamn˘ch typÛ biotopÛ, taxonÛ rostlin i ÏivoãichÛ. ZároveÀ jsou v území v˘znamné geomorfologické a geologické jevy – vypreparované ãediãové pravé a loÏní Ïíly.

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

a) vjezd do zvlá‰tû chránûného území motorov˘mi
vozidly s v˘jimkou vlastníkÛ a nájemcÛ pozemkÛ
pﬁi jejich ﬁádném obhospodaﬁování, vozidel orgánÛ státní správy, vozidel potﬁebn˘ch pro lesní
a zemûdûlské hospodaﬁení, obranu státu, poÏární
ochranu, zdravotní a veterinární sluÏbu,
b) zmûna kultury pozemkÛ a zpÛsob jejich vyuÏití,
c) povolení a umisÈování nov˘ch staveb,
d) zavádûní intenzivních chovÛ zvûﬁe,
e) sbírání rostlin ãi odchytávání ÏivoãichÛ,
f) táboﬁení a rozdûlávání ohÀÛ,
g) poﬁádání hromadn˘ch organizovan˘ch sportovních nebo spoleãensk˘ch akcí,
h) pﬁisévání kulturních trav,
i) stavûní, rekonstrukce a pﬁemisÈování mysliveck˘ch zaﬁízení v‰eho druhu.
(2) Souhlasem vydan˘m dle ãl. 2 odstavce 1 tohoto
naﬁízení nejsou dotãena ustanovení zvlá‰tních zákonÛ.

âl. 3
Ochranné pásmo
(1) Pﬁed ru‰iv˘mi vlivy z okolí zabezpeãuje pﬁírodní
rezervaci ochranné pásmo. Hranice ochranného pásma
pﬁírodní rezervace se stanoví samostatn˘m uzavﬁen˘m
geometrick˘m obrazcem s pﬁím˘mi stranami, jehoÏ
vrcholy jsou urãeny souﬁadnicemi udan˘mi v jednotné
trigonometrické síti katastrální1). Seznamy souﬁadnic
uzavﬁen˘ch geometrick˘ch obrazcÛ a jejich jednotliv˘ch
vrcholÛ uspoﬁádan˘ch tak, jak jdou v obrazcích za sebou,
jsou obsaÏeny v pﬁíloze ã. 1 k tomuto naﬁízení.
(2) Celková v˘mûra ochranného pásma ãiní 97,72 ha.
Orientaãní grafické znázornûní území ochranného pásma je obsaÏeno v pﬁíloze ã. 2 k tomuto naﬁízení.
(3) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb. nezbytn˘ písemn˘
souhlas Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje.

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona ã. 114/1992 Sb. se vymezují následující ãinnosti a zásahy, které jsou vázány na
pﬁedchozí souhlas Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje:
1)

Naﬁízení vlády ã. 430/2006 Sb., o stanovení geodetick˘ch referenãních systémÛ a státních mapov˘ch dûl závazn˘ch na území státu a zásadách jejich
pouÏívání.
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âl. 4
Závûreãná ustanovení

jako podklad pro rozhodnutí podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu, je závazn˘m stanoviskem podle správního
ﬁádu3).

(1) Toto naﬁízení je uloÏeno u Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje – Odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství, u Magistrátu mûsta Mladá Boleslav a u Agentury
ochrany pﬁírody a krajiny âeské republiky, povûﬁené vedením ústﬁedního seznamu ochrany pﬁírody podle hlavy III
vyhlá‰ky ã. 60/2008 Sb., o plánech péãe, oznaãování a evidenci území chránûn˘ch podle zákona ã. 114/1992 Sb.,
a o zmûnû vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona
ã. 114/1992 Sb. (vyhlá‰ka o plánech péãe, oznaãování
a evidenci chránûn˘ch území).
(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením lze postihnout jako pﬁestupek nebo jako jin˘ správní delikt podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ2).
(3) Souhlas s v˘konem ãinností a zásahÛ v pﬁírodní
památce, uveden˘ch v ãl. 2 a 3 tohoto naﬁízení, vydávan˘

(4) Zru‰ení pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos vyhlá‰ené „Vyhlá‰kou ministerstva ‰kolství, vûd
a umûní ze dne 11. ﬁíjna 1950, o zﬁízení pﬁírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos na katastrálním území obcí
Chudoplesy, okres Mnichovo Hradi‰tû, Horní Stakory
a Kosmonosy, okres Mladá Boleslav“, pod ãíslem
149.728/50 ze dne 11. 10. 1950 (Úﬁední list II, ãíslo 244,
vyhlá‰ka ã. 1772 ze dne 18. 10. 1950), náleÏí podle § 90
odst. 11 zákona ã. 114/1992 Sb. do pÛsobnosti Ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
(5) Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 026-13/2010/RK ze dne 8. 4. 2010.
(6) Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana

2)

3)
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§ 45 zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 87 a 88 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 149 odst. 1 zákona ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

