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V Náchodě 23. července 2013

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

o dočasném vyloučení vstupu do lesa

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů
(dále jen „OSSL“),
I. zakazuje
podle ust. § 19 odst. 3) zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
(dále jen „lesní zákon“),
a podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), z moci úřední

vstup do lesa
na pozemek p. č. 122/3 v katastrálním území Chlívce
(viz přiložený zákres v mapě katastru nemovitostí, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí)

na dobu od 23. července do 23. září 2013,

a to z důvodu bezprostředního nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů
případným pádem stromů.
Tento obecný zákaz se nevztahuje na osoby vykonávající státní správu v oblasti životního
prostředí, vlastníka předmětného lesa a osoby podílející se na zajištění prací při odstraňování
následků poškození lesního porostu;
II. vylučuje odkladný účinek odvolání
podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu
proti tomuto rozhodnutí.
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Odůvodnění:
Na základě skutečností známých z úřední činnosti, upozornění aktuálního vlastníka lesa a
sdělení příslušného odborného lesního hospodáře ze dne 22. 7. 2013, OSSL konstatuje, že na
pozemku p. č. 122/3 v katastrálním území Chlívce byly pravděpodobně počátkem července 2013
nezákonně nařezány kmeny jednotlivých stromů. Tím došlo k bezprostřednímu ohrožení zdraví a
bezpečnosti návštěvníků lesa případným pádem stromů, a to na celé ploše uvedeného lesního
pozemku. Ten je aktuálně ve vlastnictví společnosti POSTNET s. r. o., se sídlem Holečkova
789/49, Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 24853933.
Orgán státní správy lesů může podle ust. § 19 odst. 3 lesního zákona z vlastního podnětu
mj. v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném vyloučení vstupu do lesa,
nejvýše však na dobu tří měsíců.
Vzhledem k aktuálnímu stavu v předmětných lesních porostech a k charakteru věci OSSL
doručuje rozhodnutí v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Na základě výše uvedeného a skutečností známých OSSL z jeho úřední činnosti bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. Vzhledem k povaze věci lze konstatovat, že v daném
případě je nutný okamžitý, neodkladný výkon rozhodnutí. Z toho důvodu OSSL vyloučil
odkladný účinek odvolání. V souladu s ust. § 85 odst. 4 správního řádu to odůvodňuje tím, že to
naléhavě vyžaduje veřejný zájem.
Poučení o odvolání:
Proti I. výrokové části rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke
krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Náchod,
odboru životního prostředí. Odvolání proti této části rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Proti II. výrokové části rozhodnutí (o vyloučení odkladného účinku odvolání) se nelze
odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

OSSL žádá níže uvedené úřady, aby zajistily vyvěšení této vyhlášky na dobu 15 dnů na
úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně
vrátit OSSL. Vyhláška oznámení zahájení řízení je zpřístupněna také na elektronické úřední
desce na webových stránkách www.mestonachod.cz.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Rozdělovník (vyhláška k vyvěšení):
1. Městský úřad Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov (IČO: 00273066)
2. Městský úřad Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120,
549 41 Červený Kostelec (IČO: 00272566)
3. Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší (IČO: 00278238)
4. Obecní úřad Jívka, Jívka 42, 542 13 Jívka (IČO: 00277983)
5. Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod (IČO: 00272868)
Dotčený orgán (doporučeně):
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují (IČO: 62933591)
Na vědomí (doporučeně):
1. POSTNET s. r. o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha (IČO: 24853933)
2. Ing. Dušan Sedláček, Lipnice 99,
544 01 Dvůr Králové nad Labem (nar. 5. 6. 1974, IČO: 71430628)
Příloha:
Zákres pozemku p. č. 122/3 v katastrálním území Chlívce

