
 

 
NAŘÍZENÍ  

MĚSTA TÁBORA  
 

Č. 02/2007 
 

O OPATŘENÍCH K LIKVIDACI  
VĚTRNÉ KALAMITY V LESÍCH 

 
 
 
 
 
 
 



 
Rada města Tábora vydává podle §19 odst. 3 a § 32 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení: 
 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

(1) V důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek došlo na celém území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností ke značnému poškození lesních porostů vývraty a 
zlomy. Současný stav lesních porostů ohrožuje zdraví a bezpečnost občanů, kteří se 
v lesních porostech pohybují, neboť lesní porosty jsou rozlámány a zavěšené vývraty a 
padající větve či vršky stromů mohou ohrozit zdraví či život člověka. Kalamitním 
poškozením lesních porostů rovněž vznikla na celém území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností mimořádná okolnost, při které je orgán státní správy lesů podle 
ustanovení § 32 odst. 2 a 3 lesního zákona oprávněn uložit všem vlastníkům lesů, 
nacházejících se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, potřebná opatření pro 
zmírnění následků mimořádných okolností. 

(2) Práva a povinnosti vlastníka lesa mají rovněž nájemci, případně podnájemci lesa, pokud 
příslušná smlouva nestanoví jinak. 

 

Čl. 2 
Zákaz vstupu do lesů 

(1) Z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti občanů se zakazuje vstup do lesů pro celý správní 
obvod města Tábora, jako obce s rozšířenou působností, a to do 31.3.2007. 

(2) Zákaz vstupu do lesů se nevztahuje na vlastníky lesa, osoby zajišťující zpracování 
kalamity, orgány vrchního státního dozoru v lesích, pracovníky České inspekce životního 
prostředí a osoby, které mohou vstupovat do lesů na základě ustanovení zvláštního 
předpisu (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů).  

(3) Vlastníci lesů ve správním obvodu města Tábora, s odkazem na toto nařízení, zákaz 
vstupu zřetelně označí v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí doby 
zákazu označení odstraní.   

Čl. 3 

Povinnosti vlastníků  

       Vlastníci lesa jsou povinni učinit následná opatření k odstranění a zmírnění následků 
větrné kalamity: 

a) okamžitě zastavit provádění mýtních úmyslných těžeb a předmýtních úmyslných těžeb 
(probírky) v lesních porostech starších než 40 let, a to až do doby úplného zpracování 



nahodilé těžby, na celém majetku daného vlastníka, ležícím ve správním obvodu 
města Tábora jako obce s rozšířenou působností. 

b) veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců, vzniklé v důsledku 
větrné kalamity zpracovat nejpozději do 30.4.2007.  

Čl. 4 

Sankce 

(1) Porušení zákazu stanoveného v článku 2 tohoto nařízení lze postihnout jako přestupek 
podle   ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) lesního zákona, nepůjde-li o čin přísněji trestný. 

(2)   Porušení povinností stanovených v článku 3 tohoto nařízení lze postihnout jako správní 
delikt podle ustanovení § 55 odst. 2 lesního zákona, nepůjde-li o čin přísněji trestný. 

Čl. 5 

Povinnosti obcí 

Obecní úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností uveřejní toto nařízení na 
úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout. 

Čl. 6 

Účinnost 

   Z důvodu naléhavého obecného zájmu, kdy vzhledem k mimořádnosti situace může dojít 
k ohrožení zdraví či života obyvatel a v důsledku rozsáhlé živelné pohromy by mohla 
vzniknout nenahraditelná újma v lesích, nabývá toto nařízení účinnosti dnem jeho vyhlášení 
a pozbývá platnosti dnem 30.4.2007. 
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   starostka města Tábora          místostarostka města Tábora 
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