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Oznámení záměru vyhlásit přírodní památku Pískovna Žizníkov a oznámení o možnosti
seznámit se s návrhem plánu péče o tuto přírodní památku
Část I
Oznámení záměru vyhlásit přírodní památku Pískovna Žizníkov
Liberecký kraj, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prostřednictvím Krajského úřadu
Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), v souladu
s ustanovením § 77a odst. 4 písm. g) zákona oznamuje podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona
záměr na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní památky Pískovna Žizníkov.
Navrhovaná přírodní památka Pískovna Žizníkov (dále jen „PP“) leží v okrese Česká Lípa,
na území města Česká Lípa, v katastrálním území Žizníkov (797391). Soupis pozemků, které leží
v PP, je uveden v příloze č. 1 tohoto oznámení. Tato příloha č. 1 je tvořena úplným znění záměru
na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona (dále jen
„záměr“).
Jedná se o vyhlášení zcela nového zvláště chráněného území. Hlavním důvodem zpracování záměru
je zajištění dlouhodobé prosperity populace ropuchy krátkonohé na lokalitě prostřednictvím
vhodných managementových zásahů i podpory a usměrňování dalších činností na lokalitě, které
povedou k tvorbě a obnově vhodných biotopů pro ropuchu krátkonohou i další organismy vázané
na otevřená písčitá stanoviště.
Celková výměra navrhované PP činí cca 19,77 ha. Vymezení hranic navrhované PP je do podkladu
katastrální mapy zakresleno v mapové příloze záměru označené M2.
Předměty ochrany jsou společenstva živočichů a rostlin vázaná na raně sukcesní stádia písčitých
a jiných ploch s výskytem drobných vodních ploch, s důrazem na ochranu populace ropuchy
krátkonohé (Epidalea calamita).
Hlavním posláním PP je zachování populace kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé a dalších
organismů vázaných na otevřená písčitá stanoviště prostřednictvím aktivní péče o tyto biotopy
i podpory dalších činností, díky kterým tyto biotopy vznikají jako druhotný výsledek (těžba písku,
pojezd terénních i těžkých bojových vozidel, sešlap návštěvníků lokality apod.).
Základní ochranné podmínky PP jsou dány ustanovením § 36 odst. 2 zákona.
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Bližší ochranné podmínky vyjmenované níže jsou navrženy s ohledem na zachování předmětů
ochrany – po vyhlášení PP budou tyto činnosti vázány na předchozí souhlas příslušného orgánu
ochrany přírody (§ 36 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona). Konkrétně se pro území PP navrhují tyto bližší
ochranné podmínky:
1) povolovat a provádět změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití,
2) provádět terénní úpravy – netýká se těžby, rekultivace a likvidace pískovny dle plánu
schváleného obvodním báňským úřadem a činností uvedených v platném plánu péče
o PP,
3) povolovat a umisťovat stavby,
4) likvidovat vodní plochy, včetně dočasných,
5) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti
6) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska a přikrmovat a vnadit zvěř mimo
přikrmovací zařízení
7) vypouštět živočichy,
8) vysazovat dřeviny,
9) používat biocidy,
10) provozovat hromadné sportovní nebo rekreační akce.
Výše uvedené podmínky jsou stanoveny s ohledem na zajištění podmínek pro zachování a další
rozvoj předmětů ochrany. Veškeré výše uvedené činnosti mohou významně ovlivnit stav lokality
a podmínky pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a cenných přírodních stanovišť, a proto
jsou vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
Ochranné pásmo
Pro PP se ochranné pásmo nevymezuje.
Celé znění záměru na vyhlášení PP v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona, včetně zákresu
hranic PP v katastrální mapě, je obsahem přílohy č. 1 tohoto oznámení a také je možné se s ním
seznámit na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, na odboru životního
prostředí a zemědělství, v kanceláři č. 1121, 11. patro, a to vždy v pondělí a ve středu od 8:00
do 17:00 hodin nebo po telefonické dohodě (tel 485 226 621) v jiné dny. V elektronické podobě je
zveřejněno na internetové adrese krajského úřadu v sekci „Úřední deska – Oznámení“
(http://www.kraj-lbc.cz/elektronicka-uredni-deska/oznameni) a na portálu veřejné správy.
Předpokládaný termín vyhlášení: rok 2018
Poučení:
Vlastníci dotčených pozemků a dotčená obec, Město Česká Lípa, mají právo podle ustanovení § 40
odst. 4 zákona uplatnit proti předloženému záměru námitky do 90 dnů od doručení písemného
oznámení o předložení návrhu k projednání. Námitky uplatní písemně u krajského úřadu.
Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu
ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností.
Orgán ochrany přírody do 60 dnů od posledního dne lhůty pro uplatnění připomínek došlé námitky
posoudí a vydá o nich rozhodnutí.
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Část II
Oznámení možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Pískovna Žizníkov
Krajský úřad Libereckého kraje, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. e) zákona, oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 a 4 zákona, že byl
zpracován
návrh plánu péče o přírodní památku Pískovna Žizníkov na období 2018–2027.
Tento návrh, který stanovuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany PP, je
v tištěné podobě k dispozici na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec,
na odboru životního prostředí a zemědělství, v kanceláři č. 1121, 11. patro, a to vždy v pondělí
a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin nebo po telefonické dohodě (tel 485 226 621) v jiné dny.
V elektronické podobě je zveřejněn na internetové adrese krajského úřadu v sekci „Úřední deska –
Oznámení“ (http://www.kraj-lbc.cz/elektronicka-uredni-deska/oznameni) a na portálu veřejné
správy.
Dotčenou obec, Město Česká Lípa, žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona
o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení
a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět na adresu krajského
úřadu.
Poučení:
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zasílat písemně na krajský úřad do 90 dnů ode dne
zveřejnění tohoto oznámení.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:
1) Úplné znění záměru na vyhlášení přírodní památky Žizníkov
2) Návrh plánu péče o přírodní památku Pískovna Žizníkov (obdrží pouze Město Česká Lípa)
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Rozdělovník:
Dotčená obec
Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa (i vlastník pozemků)
Vlastníci pozemků (hospodařící subjekty)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57
Liberec
Ing. Milan Tichý, Rané 2, 471 02 Kravaře
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní Pracoviště Ústí nad Labem, Odloučené
pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, 470 01 Česká Lípa
Věra Kocmanová, Družstevní 114, 471 54 Cvikov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
ŽOSKA a.s., Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1
Mgr. Narcis Tomášek, U Starého Mostu 111/4, 405 02 Děčín, likvidátor subjektu Státní statek
Česká Kamenice v likvidaci
Dále obdrží:
Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPZ, oddělení lesního a vodního hospodářství – zde
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – zde
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – zde
Na vědomí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy V
Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Ing. Zdeněk Vitáček
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