Město Blansko
Nařízení města Blansko č. 5/207 7,
kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Blansko
Rada města Blansko vydává přijetím usnesení č.
na své 63. schůzi konané dne 22. srpna 2017
v souladu s ustanovením 19 odst. 3 a ustanovením 48 odst. 1 písm. e) zákona Č. 289/1 995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením 11 odst. 2 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toho nařízení města:

Článek I
(1) Dočasně se zakazuje vstup do lesů na pozemky postižené silnou bouří a větrnou smrští
v katastrálních územích Holštejn, Housko a Molenburk.
(2) Vstup do lesů je zakázán v důsledku kalamity, která nastala po silné bouři a větrné smršti ze dne
10. srpna 2017. V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy i stromy
s narušenými kořeny, které stále hrozí svým pádem, a je ohrožena celková stabilita lesních
porostů. Po živelné pohromě nelze lesními porosty bezpečně procházet. Jde tedy o opatření
vydávané z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnostobčanů.
(3) Dočisný zákaz vstupu se nevztahuje na vlastníky a správce pozemků ve jmenovanýď
katastrálních územích, kteří mohou vstupovat na lesní pozemky za účelem provádění
hospodářské činnosti.
(4) Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti povolené
zvláštními předpisy (např. hasičský záchranný sbor, policie ČR apod.).

Článek 2
Vlastníci a správci lesů ve jmenovaných katastrálních územích s odkazem na toto nařízení zřetelně
označí kalamitou poškozené lesní porosty zákazem vstupu (zejména na začátku lesních
a turistických cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstraní.

Článek 3
Porušení tohoto nařízení lze postihnout jako přestupek podle ustanovení
4 odst. 1 zákona
Č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za který lze uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.

Článek 4
(1) Toto nařízení se zveřejní zákonným způsobem na úřední desce příslušných obecních úřadů
správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Dotčené obecní úřady umožní po dobu
platnosti nařízení každému do něj nahlédnout a informaci o nařízení vyhlásí způsobem v místě
obvyklým.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jeho vyhlášení
(tj. dnem vyvěšení na úřední desce obecního úřadu obvodu obce s rozšířenou působností
Blansko) a platí do dne 15.
í
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