Nařízení Statutárního města Děčín,
č. 5/2018
o dočasném vyloučení vstupu do lesa
Dosavadní rada města Děčín se usnesla na své 18. schůzi dne 23.10. 2018 vydat podle ust.
§ 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) a současně v souladu s ust. § 11 odst. 2 a
ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o obcích)
nařízení o dočasném vyloučení vstupu do lesa.
Čl. I
Základní ustanovení
1. Na základě návrhu subjektu s právem hospodařit s majetkem České republiky (vykonává
při hospodaření se svěřeným majetkem práva vlastníka) právnické osoby s názvem Lesy
České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové, datová schránka: e8jcfsn, se tímto nařízením z důvodu nebezpečí vzniku
požárů v důsledku dlouhotrvajícího sucha vyhlašuje vyloučení vstupu osob do lesa
na pozemky určené k plnění funkce lesa (způsob ochrany – pozemek určený k plnění
funkcí lesa) ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky,
státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
datová schránka: e8jcfsn, na těchto katastrálních územích:
Arnoltice,
Babětín,
Benešov nad Ploučnicí,
Blankartice,
Boletice nad Labem,
Brložec,
Březiny u Děčína,
Bynovec,
Čáslav u Verneřic,
Děčín,
Děčín-Staré Město,
Dobrná,
Dolní Habartice,
Fojtovice u Heřmanova,
Folknáře,
Františkov nad Ploučnicí,
Heřmanov,
Horní Habartice,
Hoštice nad Labem,
Hřensko,
Huntířov u Děčína,
Chlum u Děčína,
Janov u Hřenska,
Jetřichovice u Děčína,
Kámen,
Kamenická Nová Víska,
Kamenická Stráň,

Křešice u Děčína,
Labská Stráň,
Lesná u Děčína,
Loubí u Děčína,
Ludvíkovice,
Malá Bukovina,
Malá Veleň,
Markvartice u Děčína,
Nebočady,
Nová Oleška,
Oldřichov nad Ploučnicí,
Ovesná,
Přední Lhota u Těchlovic,
Přerov u Těchlovic,
Příbram pod Bukovou horou,
Růžová,
Rychnov u Verneřic,
Rytířov,
Srbská Kamenice,
Stará Oleška,
Starý Šachov,
Těchlovice nad Labem,
Valkeřice,
Velká Bukovina,
Velká Veleň,
Velké Stínky,
Verneřice,
Všemily,
Bělá u Děčína,
Borek u Děčína,
Bynov,
Dobkovice,
Dolní Žleb,
Hliněná,
Horní Oldřichov,
Chrochvice,
Javory,
Jílové u Děčína,
Krásný Studenec,
Malšovice,
Martiněves u Děčína,
Maxičky,
Modrá u Děčína,
Podmokly,
Prosetín u Dobkovic,
Prostřední Žleb,
Sněžník,
Stará Bohyně,
Vilsnice.
2. Na základě návrhu subjektu s právem hospodařit s majetkem České republiky (vykonává
při hospodaření se svěřeným majetkem práva vlastníka) právnické osoby s názvem
Správa Národního parku České Švýcarsko, IČ: 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 407
46 Krásná Lípa, datová schránka: u85x3zd, se tímto nařízením z důvodu nebezpečí
vzniku požárů v důsledku dlouhotrvajícího sucha vyhlašuje vyloučení vstupu osob

do lesa na pozemky určené k plnění funkce lesa (způsob ochrany – pozemek určený
k plnění funkcí lesa) ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Správu
Národního parku České Švýcarsko, IČ: 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 407 46
Krásná Lípa, datová schránka: u85x3zd, na těchto katastrálních územích:
Hřensko,
Mezná u Hřenska,
Janov,
Růžová,
Kamenická Stráň,
Srbská Kamenice,
Jetřichovice u Děčína,
Rynartice,
Všemily,
Vysoká Lípa.

Čl. II
Doba platnosti
Dočasné vyloučení vstupu do lesa se stanovuje na období ode dne vyhlášení tohoto nařízení
do 30. 11. 2018.

Čl. III
Výjimky
Vyloučení vstupu osob do lesů, které je vyhlášené tímto nařízením, se netýká:
a) turisticky značených cest (pěší stezky, cyklostezky a hipostezky) pouze na území
Národního parku České Švýcarsko,
b) u těchto nařízením dotčených pozemků, kde právo hospodařit přísluší právnické osobě
s názvem Lesy České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové, datová schránka: e8jcfsn, zaměstnanců této právnické
osoby,
c) u těchto nařízením dotčených pozemků, kde právo hospodařit přísluší právnické osobě
s názvem Lesy České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové, datová schránka: e8jcfsn, osob vykonávající se
souhlasem této právnické osoby různé činnosti na předmětných pozemcích,
d) u těchto nařízením dotčených pozemků, kde právo hospodařit přísluší právnické osobě
s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko, IČ: 06342477, se sídlem Pražská
457/52, 407 46 Krásná Lípa, datová schránka: u85x3zd, zaměstnanců této právnické
osoby,
e) u těchto nařízením dotčených pozemků, kde právo hospodařit přísluší právnické osobě
s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko, IČ: 06342477, se sídlem Pražská
457/52, 407 46 Krásná Lípa, datová schránka: u85x3zd, osob vykonávající se souhlasem
této právnické osoby různé činnosti na předmětných pozemcích,
f) osob, které jsou oprávněny vykonávat státní správu lesů na tímto nařízením dotčených
pozemcích,

g) osob, které jsou oprávněny vykonávat státní správu myslivosti na tímto nařízením
dotčených pozemcích,
h) osob, které jsou oprávněny vykonávat právo myslivosti na tímto nařízením dotčených
pozemcích,
i) příslušníků místně příslušné obecní policie,
j) osob, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému,
k) osob, pro které představují tímto nařízením dotčené pozemky jediný přístup či příjezd
k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu a osob, kterým tyto
osoby daly souhlas ke vstupu na tyto pozemky či jiné nemovitosti,
l) dalších osob, které na základě platných právních předpisů České republiky vykonávají
činnosti, pro jejichž řádný výkon je nutno na tímto nařízením dotčené pozemky vstupovat.

Čl. IV
Označení v terénu
Právnická osoba s názvem Lesy České republiky, státní podnik, IČ: 42196451, se sídlem
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, datová schránka: e8jcfsn a právnická osoba
s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko, IČ: 06342477, se sídlem Pražská
457/52, 407 46 Krásná Lípa, datová schránka: u85x3zd zajistí u tímto nařízením dotčených
pozemků, ke kterým mají právo hospodařit, vyvěšení informace o vyloučení vstupu v blízkosti
jinak intenzivně využívaných přístupových lesních cest, stezek a pěšin.

Čl. V
Účinnost
Toto nařízení statutárního města Děčín bylo schváleno usnesením RM 18 18 34 01. V souladu
s ust. § 12 odst. 2 zákona o obcích nabývá účinnosti dnem vyhlášení a to z důvodu naléhavého
obecného zájmu ochrany života a zdraví osob.
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