
M Ě S T O    V A R N S D O R F 
Nařízení města č. 2/2018, 

o zákazu vstupu do lesů na území NP České Švýcarsko 
 
Rada města Varnsdorf se na své schůzi dne 9. srpna 2018 usnesla (usnesením č. 351/2018) 
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 lesa na území NP České Švýcarsko mimo vyjmenované výjimky na základě §19 
lesního zákona na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf se do 15. 
09. 2018 zakazuje. 
Vyjmenované výjimky, na něž se zákaz nevztahuje: 

a) turisticky značené cesty (pěší stezky, cyklostezky a hipostezky 
b) vlastníků lesa, jejich zaměstnanců a osob jimi pověřených 
c) uživatelů honiteb 
d) pracovníků správních úřadů, organizačních složek státu a státem zřízených organizací 
e) lesní stráže, myslivecké stráže a stráže přírody 
f) složek integrovaného záchranného systému a obecní policie 
g) akcí na jejichž konání byla Správou NP udělena výjimka rozhodnutím ve správním 
řízení 

 
Článek 2 

Odůvodnění 
Z důvodu dlouho trvajícího sucha a horkého počasí hrozí reálné nebezpečí vzniku požáru. 

 
Článek 3 
Účinnost 

Protože ochrana lesa a bezpečnost obyvatel je v tomto případě naléhavým obecným zájmem 
v souladu s § 12 odstavcem 2 zákona o obcích nabývá toto nařízení účinnosti 10. 8. 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: 


