
Nařízení 1/2003 

Nařízení Města Milevska č. 1/2003 o likvidaci následků větrné kalamity v lesních 

porostech. 

  

  

  

NAŘÍZENÍ 

MĚSTA MILEVSKA 

Č. 1/2003 

o likvidaci následků větrné kalamity v lesních porostech 

  

   Rada Města Milevska se na svém zasedání dne 10. března 2003 usnesla vydat na základě 

§48 odst. 1, písm. l) a  § 32 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102, 

odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  toto 

nařízení: 

  

Článek 1 

Likvidace následků větrné kalamity v lesních porostech 

V souvislosti s kalamitním poškozením lesních porostů vichřicí, město Milevsko nařizuje (dle 

§ 32 zákona o lesích) všem vlastníkům lesa, nájemcům a podnájemcům lesa činit následná 

opatření k odstranění a zmírnění kalamitních škod na lesních porostech: 

1. Přednostně a bezodkladně zpracovat polomovou dřevní hmotu a provést odvoz 

dřevní hmoty z lesa a to nejpozději do 31.5.2003 v souladu s  § 4 odst. 3 vyhl. Mze č. 

101/1996 Sb., o ochraně lesa . 

2. Zastavit provádění úmyslných mýtních těžeb a předmýtních úmyslných těžeb 

(probírky) v porostech nad 40 let a to až do doby úplného zpracování polomové dřevní 

hmoty na celkové výměře lesa ve vlastnictví jednotlivého vlastníka. 

3. Vlastník lesa nad 50 ha oznámí ukončení zpracování kalamitních nahodilých těžeb orgánu 

státní správy lesů - Městskému úřadu Milevsko. 

 4. Vlastník lesa o výměře menší než 50 ha oznámí ukončení zpracování kalamitní hmoty 

příslušnému odbornému lesnímu hospodáři. 

  

Článek 2 

Účel nařízení 



Účelem nařízení je včasné zpracování polomové dřevní hmoty a zabránění přemnožení 

hmyzích škůdců v r. 2003 a letech dalších. 

Článek 3 

Sankce 

Porušení tohoto nařízení  lze postihnout podle zvláštních zákonů.* 

  

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

Toto nařízení města Milevska nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

  

V Milevsku dne 10.3.2003 

  

  

  

                                  Mgr. Ivana Stráská                                                 JUDr. Oldřich Kofroň 

                               Starostka města Milevska                                    Místostarosta města 

Milevska 

  

  

*zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 


