
M Ě S T O    V A R N S D O R F 
Nařízení města č. 1/2018, 

o zákazu vstupu do lesů mimo vyjmenované lesní cesty 
 
Rada města Varnsdorf se na své schůzi dne 25. ledna 2018 usnesla vydat na základě 
ustanovení § 11 odstavce 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a dle §19 odstavce 3 
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), 
toto nařízení:  
 

Článek 1 
Předmět nařízení 

Vstup do lesů mimo vyjmenované lesní cesty na základě §19 lesního zákona na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf se do 31. března 2018 zakazuje. 
 
Vyjmenované lesní cesty, na něž se zákaz nevztahuje, jsou: 
- Tolštejnská cesta (od Tolštejna k nádraží Jedlová), parcely č. 217 a 201/2 v k.ú. Jedlová a 

parcela č. 889/3 v k.ú. Rozhled. 
- Cesta na Jedlovou (z Tolštejnské cesty na vrchol Jedlové), parcely č. 195, 194, 187, 189/1 a 

190 v k.ú. Jedlová a parcela č. 787 v k.ú. Rozhled. 
 

Článek 2 
Odůvodnění 

Dne 29. listopadu 2017 byla zdejší oblast postižena vichřicí Herwart. V lesích se hojně 
vyskytují zlomy, vývraty a zavěšené stromy, jejichž odstranění si vyžádá delší dobu. Další 
polomy způsobila vichřice Friederik 18. ledna. 2018. Situace stále neumožňuje veřejnosti 
pohyb po lesích mimo vyjmenované lesní cesty s potřebnou mírou bezpečnosti, a proto rada 
města Varnsdorf rozhodla tak, jak je uvedeno v článku 1.   
 

Článek 3 
Účinnost 

Protože bezpečnost obyvatel je v tomto případě naléhavým obecným zájmem v souladu s §12 
odstavcem 2 zákona o obcích nabývá toto nařízení účinnosti 1. 2. 2018. 
 
 
 
 
…………………………………                                         ………………………………… 
Ing. Stanislav Horáček        Josef Hambálek   
starosta        místostarosta 
 
V souladu s §12 odstavcem 3 se toto nařízení vyvěšuje též na úřední desce všech obecních 
úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf. 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 


