
 

 
NAŘÍZENÍ   

Libereckého kraje č.  4/2005  
ze dne  31. 5. 2005, 

 
o zřízení Přírodní památky Dutý kámen 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 a 
v souladu s ust. § 36 a § 37 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů  vydává toto nařízení kraje. 

 
 
 

Čl. 1 
Zřízení Přírodní památky Dutý kámen a její poslání 

 
 (1) Zřizuje se Přírodní památka Dutý kámen (dále jen „památka“). 
 
 (2) Předmětem ochrany je pískovcový hřbet s erozí vypreparovanými nebo lidskou 
činností vzniklými skalními útvary a se specifickými geologickými jevy  (ukázka přeměny 
svrchněkřídového pískovce na styku s třetihorní bazickou vyvřelinou, projevující se 
sloupcovitou a deskovitou odlučností pískovce). 
 

 
Čl. 2 

Vymezení  památky  
 

(1)  Památka se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa, na území města 
Cvikov (k.ú. Drnovec) a obce Kunratice u Cvikova (k.ú. Kunratice u Cvikova) na 
následujících pozemcích: k.ú. Drnovec: p.p.č. 161/1 (lesní pozemek, ochranou dotčená část 
3,0420 ha), k.ú. Kunratice u Cvikova: p.p.č. 2802/1 (lesní pozemek, ochranou dotčená část 
3,5334 ha),  p.p.č. 2807/1 (louka, ochranou dotčená část 0,0497 ha). Celková výměra památky  
činí 6,6251 ha. 
 
 (2) Hranice památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými 
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém 
systému S-JTSK.1)  Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci 
za sebou, je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení.  
 
 (3) Mapové podklady, v nichž je památka zakreslena, jsou uloženy u zřizovatele a 
v ústředním seznamu ochrany přírody. Parcelní vymezení je patrné z přílohy č. 2 tohoto 
nařízení. 
 
 

Čl. 3 
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“) 2). 



 
Čl. 4 

Bližší ochranné podmínky  
 

 Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody  (§ 44 odst. 2 zákona a § 77a 
odst. 3 písm. f) zákona)  lze na území památky: 
 

1) těžit  nerostné suroviny nebo jinak mechanicky narušovat skalní útvary, 
2) provádět terénní úpravy, 
3) umisťovat stavby nebo jiná účelová zařízení s výjimkou informačních tabulí nebo 

zařízení, instalovaných v souladu se schváleným plánem péče, 
4) provozovat hromadné sportovní nebo rekreační akce, 
5) provozovat horolezeckou činnost, 
6) tábořit, bivakovat a rozdělávat ohně, 
7) sbírat rostliny nebo odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti či sběru 

lesních plodů, 
8) provádět jinou činnost, která by mohla vést k poškození předmětu ochrany. 

 
 

Čl. 5 
Ochranné pásmo 

 
 (1) Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje památku ochranné pásmo. Tímto 
nařízením se stanoví ochranné pásmo, které zahrnuje nebo částečně zasahuje na následující 
pozemky: k.ú. Drnovec: p.p.č. 160/1, 160/4 a 161/1 (část), k.ú. Kunratice u Cvikova:  2802/1 
(část), 2807/1 (část), 2796 (část), 2797. 
 
 (2) Grafické znázornění ochranného pásma je zakresleno v příloze č. 2, která je 
nedílnou součástí  tohoto nařízení. Pokud  není hranice ochranného pásma vedena po hranici 
pozemkové parcely, zasahuje ochranné pásmo do vzdálenosti 20m od hranice památky.   
 
 

Čl. 6 
Závěrečná a zrušovací 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 u 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze. 
 
 (4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek 
nebo protiprávní jednání dle § 87 a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.3) 



 

  
 (5) Zrušuje se Čl. 1 odst. 2 písm. d) Vyhlášky Okresního národního výboru Česká 
Lípa ze dne  12.1.1989, kterou se určuje chráněný přírodní geologický útvar. 
 

 (6) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 
555/05/RK ze dne 31. května 2005. 
 
 

Čl. 7 
Účinnost 

 
 Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku právních 
předpisů Libereckého kraje. 4) 
 
                                         
 
 
                                                                             

 
Petr Skokan v.r. 

hejtman 
 
 
 
 
 

Ing. Karel Dolejší v.r. 
statutární náměstek hejtmana 

 
 
 
 
 
Příloha č.1:  Seznam souřadnic vrcholových bodů. 
Příloha č.2:  Orientační grafické znázornění území památky a jejího ochranného pásma –     
                     parcelní situace. 
___________________________________________________________________________ 
 
1) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní 
mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání. 
 
2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí 
k jejímu poškození jsou zakázány. 
 
3)  Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
 
4) Vyhlášením se rozumí den rozeslání příslušné částky Věstníku, který je uveden v jejím 
záhlaví (§ 8 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích /krajské zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů). 



 
 
 



 

 


