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PP/191/N/2015

Nařízení města Králíky
č. 2/2015,
o vyloučení vstupu do lesa
Rada města Králíky, jako orgán obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, vydává podle ust. § 11 odst. 2 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), toto nařízení:
Článek 1
Vyloučení vstupu do lesa
Dočasně se vylučuje vstup do lesů v katastrálních územích Lichkov, Mladkov a Dolní Boříkovice
a to za účelem zajištění zdraví a bezpečnosti občanů během odstraňování následků větrné vichřice
ze dne 8. července 2015.
Článek 2
Lhůta
Dočasné vyloučení vstupu do lesů na uvedených katastrálních územích se stanovuje na období ode
dne vyhlášení tohoto nařízení do odvolání, nejdéle však do 12.10.2015.
Článek 3
Výjimky
Uvedený zákaz vstupu se nevztahuje na:
a)
b)
c)

vlastníka a subjekty provádějící hospodářskou činnost v lesích,
pracovníky vykonávající státní správu lesů podle ust. § 47 odst. 1 lesního zákona,
pracovníky orgánu vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,
složky integrovaného záchranného systému.
Článek 4
Zveřejnění

Město Králíky a obce Mladkov a Lichkov uveřejní toto nařízení na své úřední desce po dobu
patnácti dnů a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1)

Toto nařízení bylo schváleno Radou Města Králíky dne 13.07.2015 usnesením
č. RM/2015/28/402.
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(2)

Toto nařízení nabývá v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o obcích z důvodu
naléhavého obecného zájmu účinnosti v den jeho vyhlášení a platí do odvolání, nejdéle pak do
12.10.2015.

Jana Ponocná v.r.
starostka

Mgr. Martin Hejkrlík v.r.
místostarosta

Vyvěšeno dne: 14. července 2015
Sejmuto dne:
Zveřejnění nařízení bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Datovou schránkou:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽPaZ, Pardubice
Obec Mladkov
Obec Lichkov
Lesy ČR, LS Lanškroun
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