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Hranice, dne: 26.03.2018

ROZHODNUTÍ
o dočasném vyloučení vstupu do lesa

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako orgán státní
správy lesů (dále jen „OSSL“), příslušný podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle §§ 1 a 2 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a
podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„lesní zákon“), v souladu s ust. §§ 9 a 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci žádosti právnické osoby - Střední
lesnické škola, Hranice, Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČ 61986038, ze dne 20.03.2018
o dočasné omezení a vyloučení vstupu na pozemky určené k plnění funkcí lesa z důvodu
bezpečnosti a likvidace následků větrné kalamity ze dne 18.03. 2018 v lesních porostech a
ostatních prostorách LHC SLŠ Hranice, ŠP Valšovice, v částech katastrálního území
Paršovice, Valšovice, Drahotuše, rozhodl takto:

dočasně se vylučuje vstup do lesa
podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů do lesních porostů a ostatních prostorů
LHC SLŠ Hranice, ŠP Valšovice, v částech katastrálního území Paršovice, Valšovice,
Drahotuše (viz příloha), a to v době od:

26.03.2018 – 31.05.2018
v zájmu ochrany života a zdraví osob.
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Současně se podle § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá vlastníkovi lesa s odkazem na účel
vyloučení vstupu (dále jen „zákaz“) povinnost zákaz zřetelně označit v terénu (zejména na
začátku lesních a turistických cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstranit.
Ze zákazu vstupu je vyloučena:
- hospodářská činnost vlastníka a činnosti vlastníka směřující k odstranění následků
větrné kalamity
a s podmínkou respektování konkrétních pokynů vlastníka pak též:
- činnost fyzických a právnických osob majících oprávnění k činnostem v lese podle
zvláštních předpisů nebo rozhodnutí orgánu státní správy lesů
- žáci školy, kteří v prostorách školního polesí realizují praktickou výuku
- činnost zaměstnanců státní správy
- činnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS) nebo subjektů kritické
infrastruktury, zejména požárního sboru, který má věcnou příslušnost v případě
požárů v lesích a jehož rozhodnutí jsou závazná i pro vlastníky lesů
- přiměřeně i osoby, uvedené v ust. § 20 lesního zákona
O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat bezodkladně ve veřejném zájmu, neboť hrozí
újma neurčitému okruhu účastníků, z tohoto důvodu Městský úřad Hranice, odbor stavební
úřad, životního prostředí a dopravy, jako orgán státní správy lesů dle ustanovení
§ 85 odst. 2, písmene a, b) správního řádu vyloučil odkladný účinek odvolání.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu:
-

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČ 61986038

Odůvodnění:
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, obdržel dne
20.03.2018 návrh na vyhlášení zákazu vstupu do lesa.
Žadatelem Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČ 61986038.
Jako důvod podání tohoto návrhu žadatel uvádí, že vlivem silných bořivých větrů, které se
prohnaly lokalitou školního polesí dne 18.03.2018, došlo k rozsáhlým polomům a škodám na
lesních porostech. Z tohoto důvodu byl podán návrh na vyhlášení plošného zákazu vstupu
veřejnosti do lesa na období do konce května letošního roku. Škody větrem jsou odhadovány
na 10 000 – 15 000 m3. Jedná se jak o plošně soustředěné polomy, tak i jednotlivé zlomy a
vývraty, jež se vyskytují prakticky po celé ploše LHC SLŠ Hranice, ŠP Valšovice. Žadatel
dále uvádí, že koruny mnohých stromů byly větrem poškozeny a prolámány a na mnoha
místech visí zbytky větví a hrozí tak jejich pád. Vstup do lesa je za současné situace tudíž
velmi nebezpečný. Zákaz vstupu do lesa zajistí bezpečnou likvidaci kalamity, a tudíž nebude
ohroženo zdraví a bezpečnost návštěvníků lesa.
Žadatelem bylo dále sděleno, že krizová situace je intenzivně řešena, v první fázi dojde
k uvolnění lesní dopravní sítě, aby byly zpřístupněny poškozené lesní porosty. Následovně
bude zpracována nahodilá těžba tak, aby byl minimalizován rozvoj dřevokazných škůdců.
Dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o lesích může OSSL, na žádost vlastníka rozhodnout
o omezení nebo zákazu vstupu do lesa z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a
bezpečnosti osob.
Uvedený zákaz vstupu se nevztahuje na hospodářskou činnost vlastníka a činnosti vlastníka
směřující k odstranění následků větrné kalamity a s podmínkou respektování konkrétních
str. 2 – OSUZPD/19523/18-3

pokynů vlastníka pak také na činnost fyzických a právnických osob majících oprávnění
k činnostem v lese podle zvláštních předpisů nebo rozhodnutí orgánu státní správy lesů,
žáky školy, kteří v prostorách školního polesí realizují praktickou výuku, činnost
zaměstnanců státní správy a činnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS) nebo
subjektů kritické infrastruktury, zejména požárního sboru, který má věcnou příslušnost
v případě požárů v lesích a jehož rozhodnutí jsou závazná i pro vlastníky lesů, přiměřeně
jsou z dopadů zákazu vstupu vyloučeny také osoby, uvedené v ustanovení § 20 odst. 7
lesního zákona.
O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat bezodkladně ve veřejném zájmu
bezodkladně, neboť hrozí újma neurčitému okruhu účastníků, z tohoto důvodu Městský úřad
Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako orgán státní správy lesů
dle ustanovení § 85 odst. 2, písm. a, b) správního řádu vyloučil odkladný účinek odvolání.
Na základě uvedeného používá OSSL dočasné omezení a vyloučení vstupu do lesa pro
ochranu lesa a také v zájmu zdraví a bezpečnosti osob.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to
ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává
u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání
rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni vyvěšení písemného
vyhotovení na úřední desku. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek a proti
vyloučení odkladného účinku se dle ustanovení § 85 odstavec 4 odvolat nelze.

Otisk úředního razítka
Bc. Pavla Straková
samostatný referent
oddělení životního prostředí
Orgán státní správy lesů žádá níže uvedené obce, aby zajistili vyvěšení této vyhlášky
na úřední desce a současně o zákazu informovaly občany prostřednictvím obecního
rozhlasu nebo jiným obdobným způsobem.
Vyvěšeno dne…………………..

Sejmuto dne…………………..

Podpis (razítko) oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Rozdělovník:
-

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČ 61986038

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Hranice, Odbor vnitřních věcí, - zde Obec Paršovice, Paršovice 98, 753 55 Paršovice, IČ 00636461
Obec Rakov, Rakov 34, 753 54 Soběchleby, IČ 00636541
Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Hranice I - Město
Obec Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Přílohy:
Mapa se zákresem oblasti, na kterou se omezení a vyloučení vstupu vztahuje
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