Nařízení statutárního města Děčín,
č. 2/2017
o dočasném vyloučení vstupu do lesa
Rada města Děčín se usnesla na své 19A. schůzi dne 15. 11. 2017 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
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: 70565759, se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, datová
schránka: 8dxaa7n, se tímto nařízením z důvodu vysokého ohrožení osob pádem stromů nebo jejich
částí vyhlašuje vyloučení vstupu osob do lesa na pozemky určené k plnění funkce lesa (způsob
ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa), které se nachází na území Národního parku České
Švýcarsko na těchto katastrálních územích:
1. Hřensko,
2. Mezná u Hřenska,
3. Janov,
4. Růžová,
5. Kamenická Stráň,
6. Srbská Kamenice,
7. Jetřichovice u Děčína,
8. Rynartice,
9. Všemily,
10. Vysoká Lípa,
které spadají do územní působnosti těchto obcí:
1. Obec Hřensko (katastrální území: Hřensko; Mezná u Hřenska), IČ: 00261351, se sídlem Hřensko
71, 407 17 Hřensko, datová schránka: y4rbg7d,
2. Obec Janov (katastrální území: Janov) IČ: 00556025, se sídlem Janov 235, 405 02 Děčín, datová
schránka: zmyaqk5, 3
3. Obec Růžová (katastrální území: Růžová, Kamenická Stráň), IČ: 00556017, se sídlem náměstí
Růžová 30, 407 14 Růžová, datová schránka: smcbpg7,
4. Obec Srbská Kamenice (katastrální území: Srbská Kamenice), IČ: 00831387, se sídlem Srbská
Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice, datová schránka: 4dgatrm,
5. Obec Jetřichovice (katastrální území: Jetřichovice u Děčína; Rynartice; Všemily; Vysoká Lípa), IČ:
00261394, se sídlem Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice, datová schránka: 6ryarph, (dále jen
„předmětné pozemky“).
Čl. II
Doba platnosti
Dočasné vyloučení vstupu do lesa se stanovuje na období ode dne vyhlášení tohoto nařízení do 30.
11. 2017 pro všechny předmětné pozemky a od 01. 12. 2017 do 31. 12. 2017 pro všechny
předmětné pozemky s výjimkou turisticky značených cest.

Čl. III
Výjimky
Vyloučení vstupu osob do lesů, které je vyhlášené tímto nařízením, se netýká:
a) zaměstnanců právnické osoby s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko,
IČ: 70565759, se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, datová schránka: 8dxaa7n,
b) osob, které se souhlasem právnické osoby s názvem Správa Národního parku České
Švýcarsko, IČ: 70565759, se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, datová
schránka: 8dxaa7n, vykonávají různé činnosti na předmětných pozemcích,
c) vlastníků předmětných pozemků,
d) osob, které se souhlasem vlastníků předmětných pozemků, vykonávají různé činnosti na
předmětných pozemcích,
e) osob, které jsou oprávněny vykonávat státní právu lesů na předmětných pozemcích,
f) osob, které jsou oprávněny vykonávat státní právu myslivosti na předmětných pozemcích,
g) osob, které jsou oprávněny vykonávat právo myslivosti na předmětných pozemcích,
h) příslušníků obecní policie,
i) osob, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému,
j) osob, pro které představují předmětné 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,
k) dalších osob, které na základě platných právních předpisů České republiky vykonávají
činnosti, pro jejichž řádný výkon je nutno na předmětné pozemky vstupovat.
Čl. IV
Označení v terénu
Právnická osoba s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko, IČ: 70565759, se sídlem
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, datová schránka: 8dxaa7n, zajistí 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 17 19A 34 01 ze dne 15.11.
2017. 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.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka statutárního města Děčín

Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky statutárního města Děčín

Vyvěšeno na úřední desce dne:

16.11.2017

Sejmuto z úřední desky dne:

03.12.2017

