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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů
příslušný podle § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, podle ust. § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení pověřených obecních
úřadů a stanovení obcí s rozšířenou působností a dále příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a)
a § 48 odst. 1 písm. e) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žadatele
Lesy ČR s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov, IČO
42196451
rozhodl
podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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 na k.ú. Týn nad Bečvou v odděleních 112
až 126 A, B, C zařazených do LHC Hranice 703001 dle přiložené situace na mapě

od 23.03.2018 do 31.05.2018
a to v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů.
Zákaz vstupu se nevztahuje na vlastníka lesa a osoby jím pověřené, kteří mohou vstupovat
na lesní pozemky za účelem provádění hospodářské činnosti.
Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti
povolené zvláštními předpisy (hasičský záchranný sbor, Policie ČR, ...)
Zákaz vstupu se nevztahuje na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.
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Současně se Lesům ČR s.p., Lesní správě Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov,
IČO 42196451, jako vlastníkovi lesa ukládá, aby do 5 dnů od doručení tohoto rozhodnutí na
přístupových cestách k předmětným pozemkům určeným k plnění funkcí lesa umístil
zřetelně v terénu oznámení o zákazu vstupu do lesa.
Po uplynutí doby vyloučení vstupu do lesa se dále ukládá žadateli označení zákazu vstupu
odstranit.
Zákres území v mapě je přílohou tohoto rozhodnutí.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a), b) správního řádu se v případě, vyžaduje-li to veřejný
zájem, vylučuje odkladný účinek odvolání.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odstavec 1 správního řádu:
Lesy ČR s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov, IČO 42196451
Odůvodnění
Městskému úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí byla doručena dne
22.03.2018 žádost Lesů ČR s.p., Lesní správy Prostějov, se sídlem Riegrova 3475/24, 796
01 Prostějov o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa na k.ú. Týn nad Bečvou,
LHC Hranice 703001 v odděleních 112 – 126 A, B, C v souvislosti s živelnou kalamitou ze
17.3 – 18.3. 2018, při které padlo cca 10000 m3 dříví. Podle ust. § 19 odst. 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. Městský úřad Lipník nad Bečvou,
odbor životního prostředí po ověření stavu na předmětných pozemcích určených k plnění
funkcí lesa 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 uvedených ve výroku
rozhodnutí a specifikovaných v mapové příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Životy a zdraví osob mohou být ohroženy činností vykonávanou těžbou a lesní dopravou
dřeva při zpracování následků větrné kalamity. Doba platnosti stanovuje od 23.3.2018 do
31.5.2018. Žadateli se ukládá, aby na přístupových cestách k předmětným pozemkům
určeným k plnění funkcí lesa umístil zřetelně v terénu zákaz vstupu do lesa.
O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve veřejném zájmu bezodkladně, neboť hrozí
újma, tak jak je uvedeno výše, neurčitému okruhu účastníků. Z tohoto důvodu je dle
ustanovení § 85 odst. 2, písm. a), b) správního řádu vyloučen odkladný účinek odvolání.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v
Olomouci, Jeremenkova 40a, podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou,
odboru životního prostředí, nám. T.G.Masaryka 89. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek a proti vyloučení
odkladného účinku se v souladu s ustanovením § 85 odst. 4 nelze odvolat.

Otisk úředního razítka
Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí odboru životního prostředí
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Přílohy:
Výřez porostní mapy se zákresem dotčeného území
Obdrží:
Lesy ČR s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov
Na vědomí:
Obecní úřad Týn nad Bečvou, náves B. Smetany 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
Obecní úřad Lhota, Lhota 63, 751 31 Lipník nad Bečvou
Obecní úřad Radotín, Radotín 43, 753 54 Soběchleby
Obecní úřad Soběchleby, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
Obecní úřad Kladníky, Kladníky 21, 751 31 Lipník nad Bečvou
Obecní úřad Dolní Nětčice, Dolní Nětčice 51, 753 54 Soběchleby
Obecní úřad Horní Nětčice, Horní Nětčice 67, 753 54 Soběchleby
Obecní úřad Hlinsko, Hlinsko 13, 751 31 Lipník nad Bečvou

3

MU/06716/2018/ŽP-LHM

