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1/2007 

NAŘÍZENÍ 

ze dne 29. ledna 2007, 

o zákazu vstupu do lesů a zpracování nahodilé těžby 

 
Rada města Český Krumlov vydává podle 

§ 19 odst. 3 a § 32 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (lesní zákon), v plat-
ném znění, v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a na zá-
kladě rozhodnutí vlády ČR ze dne 24. ledna 
2007, kdy byl v souladu s článkem 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bez-
pečnosti České republiky, vyhlášen pro 
území Jihočeského kraje nouzový stav na 
dobu od 05.00 hod. dne 25. ledna 2007 do 
24.00 hod. dne 5. února 2007 a v souladu s 
opatřením č. 1 hejtmana Jihočeského kraje 
ze dne 24. 1. 2007 toto nařízení: 

Článek I. 

(1) Zakazuje se vstup do lesa, pobyt v le-
se a pohyb osob v lese pro celý správní ob-
vod obce s rozšířenou působností Český 
Krumlov1. 

(2) Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v 
lese se nevztahuje na osoby organizující a 
provádějící likvidační práce, na osoby přikr-
mující zvěř v rámci výkonu práva myslivosti, 
orgány vrchního státního dozoru v lesích, 
orgány státní správy lesů a České inspekce 
životního prostředí. 

Článek II. 

Všem vlastníkům lesa ve správním obvo-
du obce s rozšířenou působností Český 
Krumlov, s výjimkou území vojenského újez-
du Boletice2, se ukládá zastaveni jiných tě-
žeb než těžeb nahodilých. 

Článek III. 

(1) Porušení zákazu v článku I. lze po-
stihnout jako přestupek podle § 53 odst. 1 
písm. h) lesního zákona. 

(2) Porušení zákazu v článku II. lze po-
stihnout jako jiný správní delikt podle § 55 
odst. 2 písm. b) lesního zákona, nepůjde-li o 
trestný čin ve smyslu trestního zákona. 

Článek IV. 

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení. 

(2) Ustanovení čl. I. pozbývá účinnosti 
dnem 5. 2. 2007 ve 24.00 hod. 

(3) Ustanovení čl. II. pozbývá účinnosti 
dnem 5. 2. 2007 ve 24.00 hod. 

 
 
 

Ing. Luboš Jedlička, v. r. 
starosta  

 
Bc. Jitka Zikmundová, v. r. 

místostarostka 
 
 
 

1) Dle Vyhlášky č. 388/2002 Sb., ze dne 15. 
srpna 2002, o stanovení správních obvodů obcí s 
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů 
obcí s rozšířenou působnosti, je správní obvod 
obce s rozšířenou působností Český Krumlov 
vymezen územím obcí Bohdalovice, Brloh, Černá 
v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní Třebonín, 
Frymburk, Holubov, Horní Planá, Hořice na Šu-
mavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Lipno 
nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Moj-
né, Nová Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Přísežná, 
Rožmberk nad Vltavou, Srnín, Světlík, Větřní, 
Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zub-
čice a územím vojenského újezdu Boletice. 

2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, 
které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vy-
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konává, podle § 47 odst. 2 zákona o lesích, v 
rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností Vojenský lesní úřad. 


