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Oznámení návrhu vyhlásit Přírodní památku Červený rybník a její ochranné pásmo
a oznámení možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o tuto přírodní památku
Část I
Oznámení návrhu vyhlásit Přírodní památku Červený rybník a její ochranné pásmo
Liberecký kraj, příslušný dle § 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 v souladu s § 77a odst. 4 písm. g) zákona oznamuje
podle § 40 odst. 2 zákona
návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památky Červený rybník a jejího
ochranného pásma.
Navrhovaná Přírodní památka Červený rybník (dále jen „památka“) leží v okrese Česká Lípa,
v katastrálním území Pihel (720585), a to včetně navrženého ochranného pásma. Soupis pozemků,
které leží v rámci památky, je uveden v příloze č. 1 tohoto oznámení. Soupis pozemků, které
zasahují do ochranného pásma památky, je uveden v příloze č. 2 tohoto oznámení.
Celková výměra navrhované památky činí 3,73 ha. Vymezení hranic navrhované památky (plná
červená čára) včetně vymezení ochranného pásma (přerušovaná červená čára) je do podkladu
katastrální mapy zakresleno v příloze č. 3 tohoto oznámení.
Důvodem vyhlášení je skutečnost, že tato lokalita byla nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.,
zařazena mezi evropsky významné lokality (dále jen EVL). Dle § 45c odst. 4 a 5 zákona krajské
úřady, jako příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, zajistí ochranu jednotlivých EVL dle výše
uvedeného nařízení. Navržený způsob ochrany této EVL je přírodní památka.
Předmětem ochrany je nevápnité slatiniště a navazující podmáčené porosty náletových dřevin a
populace zvláště chráněných druhů rostlina živočichů, které jsou vázány na tato stanoviště, zejména
populace srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus).
Hlavním posláním památky je zajištění podmínek pro existenci a další rozvoj výše uvedeného
předmětu ochrany.
Základní ochranné podmínky památky jsou dány § 36 zákona.
(§ 36 odst. 2 zákona: Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání, vedoucí k jejímu
poškození, jsou zakázány.)
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Bližší ochranné podmínky jsou vyjmenovány níže, jsou navrženy s ohledem na zachování
předmětu ochrany – po vyhlášení památky budou tyto činnosti vázány na předchozí souhlas
příslušného orgánu ochrany přírody ( § 44 odst. 3 zákona). Konkrétně se pro území památky
navrhují tyto činnosti, které budou vázány na souhlas ochrany přírody:
1)
2)
3)
4)

Provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití.
Provádět hnojení, používat biocidy.
Zřizovat skládky jakýchkoliv materiálů a to i skládky přechodné.
Umisťovat myslivecká zařízení jako např. lizy a krmeliště.

Výše uvedené podmínky jsou stanoveny s ohledem na zajištění podmínek pro zachování a další
rozvoj předmětu ochrany. Z tohoto důvodu je nevhodné měnit druh pozemků a jejich využití, hnojit
a použivat biocidy, zřizovat skládky či umisťovat myslivecká zařízení. Veškeré tyto činnosti mohou
významně ovlivnit na stav lokality a podmínky pro výskyt chráněných druhů.
Ochranné pásmo
K zajištění území památky před rušivými vlivy z okolí bude podle § 37 odst. 1 zákona zřízeno
ochranné pásmo. Ochranné pásmo leží v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa, v k.ú. Pihel, na
parcelách č. 1039/1 a č. 1039/2 (viz. příloha č. 2 tohoto oznámení). Výměra ochranného pásma
činí 9,56 ha, zákres je proveden v příloze č. 3 tohoto oznámení.
Omezující podmínky pro činnost v ochranném pásmu jsou dány § 37 odst. 2 zákona.
(§ 37 odst. 2: Ke stavební činnosti, terénním úpravám a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků,
změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu je nezbytný souhlas
orgánu ochrany přírody.)

Činnosti v ochranném pásmu památky, které po jejím vyhlášení budou vázány na předchozí
souhlas příslušného orgánu ochrany přírody (§ 37 odst. 1 zákona):
1) Manipulovat s vodním dílem v rozporu s platným Manipulačním řádem pro vodní dílo.
2) Měnit způsob rybářského hospodaření, zejména intenzitu chovu a skladbu ryb v rybníce.
3) Hnojit a vápnit vodu v části rybníka, která přiléhá k památce.
Výše uvedené podmínky jsou stanoveny s ohledem na uchování dobrých podmínek v rámci
památky, které povedou ke stabilizaci a dalšímu rozvoji předmětu ochrany. Z tohoto důvodu je
třeba udržet stávají podmínky v rámci Červeného rybníka, který tvoří ochranné pásmo památky a
přímo toto území ovlivňuje.
Předpokládaný termín vyhlášení: rok 2013
Poučení:
Vlastníci dotčených pozemků a dotčené Město Nový Bor mají právo podle § 40 odst. 4 zákona
uplatnit proti návrhu námitky do 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu
k projednání. Námitky uplatní u Krajského úřadu Libereckého kraje. 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.
Oznámení o návrhu na vyhlášení památky je zároveň zveřejněno na portálu veřejné správy.
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Dotčené orgány státní správy se musí podle § 41 odst. 3 zákona k předloženému návrhu vyjádřit
do 30 dnů od jeho předložení.
Upozorňujeme, že stávající ochrana území, vyplývající z §§ 45b a 45c zákona a sdělení MŽP
č. 81/2008, kterým bylo zájmové území zařazeno mezi evropsky významné lokality, není tímto
oznámením dotčena.
Pozn.: Územní vymezení památky a ochranného pásma bude po vyhlášení zaznamenáno v katastru nemovitostí.
Vlastníci pozemků, ležících v přírodní památce, jsou osvobozeni od daně z nemovitosti.

Část II
Oznámení možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Červený rybník
Krajský úřad Libereckého kraje, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm.
e) zákona, oznamuje v souladu s § 38 odst. 3 a 4 zákona, že byl zpracován
návrh plánu péče pro Přírodní památku Červený rybník na období 2013 – 2022.
Tento návrh, který stanovuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany
v památce a zabezpečení památky před nepříznivými vlivy z okolí, je v tištěné podobě k dispozici
na Krajském úřadě Libereckého kraje , U Jezu 6432/2a Liberec - odbor životního prostředí a
zemědělství v kanceláři č. 1120, 11. patro, a to vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin
nebo po telefonické dohodě (tel 485 226 392) a na Městském úřadě v Novém Boru. V elektronické
podobě pak na internetové adrese Krajského úřadu Libereckého kraje - http://zivotniprostredi.kraj-lbc.cz/page336.
Dotčené Město Nový Bor žádáme v souladu s § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto oznámení na
úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení.
Poučení:
K navrženému plánu péče je možné podávat připomínky do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2. Pokud neobdržíme žádný písemný podnět nebo výhradu do výše
uvedeného termínu, předpokládáme, že k navrhovanému plánu nejsou žádné připomínky.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Přílohy:
1) Soupis parcel zahrnutých do přírodní památky
2) Soupis parcel v ochranném pásmu památky
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3) Orientační mapa a zákres přírodní památky a jejího ochranného pásma do katastrální mapy
(plnou červenou čárou jsou vyznačeny hranice PP, přerušovanou červenou čárou hranice
ochranného pásma)
4) Návrh plánu péče pro PP Červený rybník (obdrží pouze Městský úřad Nový Bor)
Rozdělovník:
Krajský úřad Libereckého kraje, 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
Městský úřad Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Dotčení vlastníci či uživatelé parcel:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Obec Chotovice, Chotovice 8, 473 01 Nový Bor
Rybářství Doksy s.r.o., Nerudova 24, 472 01 Doksy
Helena Staňková, Pihel 57, 471 18 Nový Bor
Jiří Pulec, Chotovice 72, 473 01 Nový Bor
Marie Pulcová, Chotovice 72, 473 01 Nový Bor
Na vědomí:
Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec, U Jezu 10, 460 01 Liberec
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