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Nařízení Města Rumburk 

č. 1/2018 
o vyloučení vstupu do lesa 

 

Rada města Rumburk rozhodla na své 125. schůzi dne 31. 01. 2018 usnesením č. 2090/2018 
vydat podle ust. § 19 odst. 3 a ust. § 48 odst. 1 písm. e) 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 ve vlastnictví České republiky, 
právnické osoby Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 
Hradec Králové se tímto nařízením z důvodu ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob 
pádem stromů nebo jejich částí vyhlašuje dočasné vyloučení vstupu do lesa ve vlastnictví 
České republiky, na území Lesní správy Rumburk, ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Rumburk, jak je vymezen v ust. § 24 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 
Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v těchto obcích a jejich 
katastrálních územích: 
 

Město Dolní Poustevna: 
Dolní Poustevna, Horní Poustevna, Nová Víska u Dolní Poustevny 

 

Obec Doubice: 
Doubice 

 

Město Jiříkov: 
Jiříkov 

 

Město Krásná Lípa: 
Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora, Zahrady 

 

Obec Lipová: 
Lipová u Šluknova, Liščí 

 

 
Obec Lobendava: 

Lobendava, Severní 
 

Město Mikulášovice: 
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Mikulášovice 
 

Město Rumburk: 
Dolní Křečany, Horní Jindřichov, Rumburk 

 

Obec Staré Křečany: 
Brtníky, Kopec, Panský, Staré Křečany 

 

Město Šluknov: 
Císařský, Fukov, Královka, Království, Kunratice u Šluknova, Nové Hraběcí, Rožany, 

Šluknov 
 

Město Velký Šenov: 
Knížecí, Staré Hraběcí, Velký Šenov 

 

Obec Vilémov: 
Vilémov u Šluknova 

 
 Čl. II 

Doba platnosti 
 

Dočasné vyloučení vstupu do lesa se stanovuje na období od 01.02.2018 do 30. 04. 2018. 
 

Čl. III 
Výjimky 

 

Vyloučení vstupu do lesů, vyhlášené tímto nařízením, se netýká 
 

a) části území Národního parku České Švýcarsko (tak, jak je vymezeno v Příloze 1 
zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění 
se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), 
spadajícího do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rumburk (katastrální 
území Doubice, Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora, Brtníky a Kopec) 
 

b) vlastníků lesů, jejich zaměstnanců a osob jimi pověřených, 
 

c) uživatelů honiteb, 
 

d) pracovníků správních úřadů, organizačních složek státu a státem zřízených organizací  
 

e) lesních stráží 
 

f) mysliveckých stráží 
 

g) stráží přírody 
 

h) složek integrovaného záchranného systému a obecní policie 
 
 
 

Čl. IV 
Označení v terénu 

 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zajistí vyvěšení 
informace o vyloučení vstupu v blízkosti jinak intenzivně využívaných přístupových lesních 
cest, stezek a pěšin.  
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Čl. V 
Účinnost 

 

Toto nařízení Města Rumburk bylo schváleno Usnesením rady města č. 2090/2018 ze dne 31. 
01. 2018. V souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona o obcích nabývá účinnosti dnem vyhlášení a to 
z důvodu naléhavého obecného zájmu na zachování lesa (např. ust. § 1 lesního zákona). 
 
 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Sykáček v. r. 
starosta města 

                        
 
 
 
Den vyvěšení na úřední desce v tištěné podobě ……………... Den sejmutí ………………. 
 
 
Den vyvěšení na úřední desce v elektronické ……………….. Den sejmutí ………………… 
podobě umožňující dálkový přístup 
 
Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto nařízení. 
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Nařízení Města Rumburk 
č. 3/2018 

o vyloučení vstupu do lesa 
 

Rada města Rumburk rozhodla na své 125. schůzi dne 31. 01. 2018 usnesením č. 2092/2018 
vydat podle ust. § 19 odst. 3 a ust. § 48 odst. 1 písm. e) 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 návrhů právnických osob Obce Vilémov, IČO 002 61 769, Vilémov 172, 407 80 
Vilémov, Obce Lobendava, IČO 005 55 983, Lobendava 271, 407 84 Lobendava, Města 
Velký Šenov, IČO 002 61 734, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, Města Dolní 
Poustevna, IČO 002 61 289, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, Města Šluknov, IČO 
002 61 688, náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov v zastoupení Střední lesnické školy a Střední 
odborné školy Šluknov, IČO 472 74 719, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov a Města 
Rumburk, IČO 002 61 602, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk se tímto nařízením 
z důvodu vysokého ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob pádem stromů nebo jejich částí 
vyhlašuje dočasné vyloučení vstupu do lesa ve vlastnictví Obce Vilémov, Obce Lobendava, 
Města Velký Šenov, Města Dolní Poustevna, Města Šluknov a Města Rumburk ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Města Rumburk, jak je vymezen v ust. § 24 vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, 
konkrétně v těchto obcích a jejich katastrálních územích: 

 
Obec Lobendava: 

Lobendava, Severní 
 

 

Obec Vilémov: 
Vilémov u Šluknova 

 
Město Velký Šenov: 

Velký Šenov 
 

Město Dolní Poustevna: 
Dolní Poustevna, Horní Poustevna, Nová Víska u Dolní Poustevny 

 
Město Šluknov: 

Království, Císařský, Kunratice u Šluknova, Rožany, Šluknov, Fukov, Královka 
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Město Rumburk: 

Rumburk, Horní Jindřichov 
 

 Čl. II 
Doba platnosti 

 

Dočasné vyloučení vstupu do lesa se stanovuje na období o 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018. 
 

Čl. III 
Výjimky 

 

Vyloučení vstupu do lesů, vyhlášené tímto nařízením, se netýká 
 

a) vlastníků lesů, jejich zaměstnanců a osob jimi pověřených, 
 

b) uživatelů honiteb, 
 

c) pracovníků správních úřadů, organizačních složek státu a státem zřízených organizací  
 

d) lesních stráží 
 

e) mysliveckých stráží 
 

f) stráží přírody 
 

g) složek integrovaného záchranného systému a obecní policie 
 

Čl. IV 
Označení v terénu 

 
Obec Vilémov, Vilémov 172, 407 80 Vilémov, Obec Lobendava, Lobendava 271, 407 84 
Lobendava, Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, Města Dolní 
Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, Střední lesnická škola a Střední odborná 
škola Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov a Město Rumburk zajistí vyvěšení 
informace o vyloučení vstupu v blízkosti jinak intenzivně využívaných přístupových lesních 
cest, stezek a pěšin.  
 

Čl. V 
Účinnost 

 

Toto nařízení Města Rumburk bylo schváleno Usnesením rady města č. 2092/2018 ze dne 31. 
01. 2018. V souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona o obcích nabývá účinnosti dnem vyhlášení a to 
z důvodu naléhavého obecného zájmu na zachování lesa (např. ust. § 1 lesního zákona). 
 
 
 
 

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 
 
 

Ing. Jaroslav Sykáček v. r. 
starosta města 

                        



                                                                                                              Účinnost dne 01.02.2018 
Ing. Jaroslav Sykáček v. r., starosta města 

 
 
Den vyvěšení na úřední desce v tištěné podobě ……………... Den sejmutí ………………. 
 
 
Den vyvěšení na úřední desce v elektronické ……………….. Den sejmutí ………………… 
podobě umožňující dálkový přístup 
 
Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto nařízení. 
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