Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 82774/2017
V Olomouci dne 16. 8. 2017
SpZn.: KÚOK/82586/2017/OŽPZ/7102
vyřizuje: Mgr. Ing. Pavel Granzer
Rozdělovník
tel.: 585 508 410
e-mail: p.granzer@kr-olomoucky.cz

ROZHODNUTÍ

o dočasném vyloučení vstupu do lesa

veřejná vyhláška
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
v přenesené působnosti dle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný orgán, dle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), jako věcně příslušný orgán státní správy lesa dle ustanovení § 48 a) odstavec
1, písm. c), ve spojení s ustanovením § 19 odstavec 3, zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen lesní zákon) rozhodl dle § 67 odstavec 1 správní řád, ve věci
žádosti právnické osoby – Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Šternberk,
Světlov č. 863/60, 785 01 Šternberk, (dále jen LČR) ze dne 16. 8. 2017 o dočasné
omezení nebo vyloučení vstupu do lesa z důvodu likvidace následků větrné
kalamity ze dne 10. 8. 2017 – 12. 8. 2017 na území v územní působnosti obcí
s rozšířenou působností Šternberk, Litovel, Uničov a Mohelnice a dle ustanovení
§ 19 odstavec 3 lesního zákona rozhodl takto:
dočasně se vylučuje vstup do lesa
na pozemky určené k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu, s právem hospodařit
právnickou osobou, které je svěřeno nakládání s těmito lesy v kat. území Červenka,
Mladeč, Řimice, Veleboř, Dalov, Nové Dvorce, Hlásnice u Šternberka, Chabičov,
Řídeč, Čabová, Šternberk, Lipina u Šternberka, Stachov u Šternberka, Králová,
Lipinka, Nová Hradečná, Paseka u Šternberka, Pískov, Benkov u Střelic
v odděleních na LHC Šternberk a LHC Pomoraví uvedených v příloze.
Doba vyloučení vstupu se stanoví na dobu od dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí do dne 31. 10. 2017. O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve
veřejném zájmu bezodkladně, neboť hrozí újma neurčitému okruhu účastníků,
z tohoto důvodu Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství dle ustanovení § 85 odstavec 2, písmene a, b) správního řádu vyloučil
odkladný účinek odvolání.
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odstavec 1, písmene a) správního řádu:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
IČ 42196451
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Odůvodnění
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále
jen KÚOK) byl doručen dne 16. 8. 2017 návrh (žádost) právnické osoby LČR, ze dne
15. 8. 2017. Jedná se o žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
na území v územní posobnosti obcí s rozšířenou působností Šternberk, Litovel,
Uničov a Mohelnice. Podle ustanovení § 19 odstavec 1 lesního zákona má každý
právo vstupovat do lesů a sbírat tam pro vlastní potřebu plody a suchou na zemi
ležící klest. Přitom je povinen dbát pokynů vlastníka lesa. KÚOK po ověření stavu na
předmětných pozemcích určených k plnění funkcí lesa a po zvážení všech okolností,
rozhodl v zájmu ochrany života a zdraví osob při obecném užívání lesů tak, že se
dočasně vylučuje vstup na pozemky určené k plnění funkcí lesa ležícího na
katastrálním území obcí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí a blíže
specifikovaných v příloze tohoto rozhodnutí. Životy a zdraví osob mohou být
ohroženy činností vykonávanou těžbou a lesní dopravou dřeva při zpracování
následků větrné kalamity.
Pro rozsáhlost předmětného území nejsou uvedena čísla oddělení, jako jednotek
prostorového rozdělení lesa ve výroku tohoto rozhodnutí, ale v samostatné příloze.
Doba platnosti zákazu vstupu se stanovuje na období od okamžiku nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí do 31. 10. 2017.
Žadateli (LČR) se ukládá, aby po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na
přístupových cestách k předmětným pozemkům určeným k plnění funkcí lesa umístil
zřetelně v terénu zákaz vstupu do lesa s mapou vyznačující území s vyloučením
vstupu a soupisem oddělení - jednotek prostorového rozdělení lesa.
O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve veřejném zájmu bezodkladně,
neboť hrozí újma, tak jak uvedeno výše, neurčitému okruhu účastníků. Z tohoto
důvodu je dle ustanovení § 85 odstavec 2, písmene a, b ) správního řádu vyloučen
odkladný účinek odvolání.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, dle ustanovení § 81 a následující
správního řádu. Odvolání lze podat do 15 dnů k Ministerstvu zemědělství České
republiky cestou 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.

Ing. Vlastimil Dřímal
vedoucí oddělení lesnictví
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Vyvěšeno dne …………..

Sejmuto dne ……….

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

Rozdělovník:
Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
IČ 42196451
Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Šternberk, Světlov č. 8636/60,
785 01 Šternberk
Přílohy:
Seznam katastrálních území dle obcí s rozšířenou působností.
Seznam katastrálních území a čísel lesních oddělení.
Mapy s vyznačením lokalit s vyloučením vstupu do lesa.

Za správnost vyhotovení: Pavel Granzer
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