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Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí

náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36  Česká Lípa

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Litoměřice
Masarykova č.p. 665/31

412 01   LITOMĚŘICE

Váš dopis zn.:                         LČR/236/01458/2015
Ze dne:                                    14.08.2015     
Naše čj.:                                  MUCL/62333/2015

Vyřizuje:                                 Jakub Podskoč 
Telefon:                                   487 881 269
Počet listů dokumentu:             2
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Datum:                                     18.08.2015

Dočasné vyloučení vstupu do lesů

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Česká Lípa, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 
písm. a) a podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších právních předpisů, 
v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
právních předpisů (dále jen „správní řád“), na základě zahájeného řízení o žádosti ve věci 
vyhlášení dočasného zákazu vstupu do lesů z důvodu bezpečnosti osob a majetku, místního 
šetření a posouzení spisového materiálu ve věci rozhodl takto:

      v ý r o k o v á    č á s t
1. stanoví

podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona

na lesních pozemcích – pozemcích určených k plnění funkcí lesa v oddělení 523, 524, 525, 
526, 527, 530, 632, 635 a 636 včetně všech dílců a porostních skupin v majetku/správě 
žadatele, tj. Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové, IČ: 421 96 451, v zastoupení Lesní správy Litoměřice, se sídlem Masarykova č.p. 
665/31, 412 01 Litoměřice, kteří mají právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu, tj. 
dotčenými lesními pozemky, z důvodu sucha a vysokého nebezpečí vzniku požáru 

zákaz vstupu do lesů

na dobu ode dne 18. srpna 2015 do 13. září 2015, a to v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a 
v neposlední řadě v zájmu ochrany lesního majetku.

Současně se žadateli podle ustanovení § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá, aby s odkazem na 
toto rozhodnutí lokalitu zákazu vstupu zřetelně označil v terénu (zejména na začátku a konci 
lesních cest) a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu. Po uplynutí doby zákazu bude 
označení žadatelem odstraněno.

Vyloučení vstupu do lesa se netýká vlastníka pozemku, nájemce pozemku a jeho zaměstnanců 
při obhospodařování lesa, osob provádějících zpracování kalamit či nahodilé těžby a osob, 
mající zde právo k činnostem podle zvláštních právních předpisů.

2. vylučuje
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) správního řádu odkladný účinek odvolání proti 
tomuto rozhodnutí.
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účastníci řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):

1. Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ: 
421 96 451

O d ů v o d n ě n í
1.
Žadatel jako vlastník/správce lesů uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí požádal dne 
14. srpna 2015 o stanovení zákazu vstupu do lesů na uvedené období dle ustanovení § 19 odst. 
3 lesního zákona a to z důvodu sucha a vysokého nebezpečí vzniku požáru.

K podané žádosti Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí uvádí, že vzhledem k 
mimořádným klimatickým podmínkám, které v současné době vedou k dlouhotrvajícímu 
období sucha a tím i ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru na lesních porostech, se touto 
žádostí odbor životního prostředí dále zabýval a s ohledem na výše uvedené skutečnosti správní 
orgán na úseku státní správy lesů konstatuje, že posoudil okolnosti podané žádosti a stanovil 
zákaz vstupu do lesa dle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona, kde orgán státní správy lesů z 
důvodu ochrany lesa na návrh vlastníka lesa může rozhodnout o dočasném omezení nebo 
vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Důvodem vyloučení vstupu do lesa 
je ochrana lesa v době dlouhotrvajícího sucha před možným nebezpečím rizika vzniku požáru, 
které zvyšují návštěvníci lesa. Zákaz vstupu do lesa je stanoven, na základě podané žádosti, pro 
pozemky určené k plnění funkce lesa ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro 
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČ: 42196451, které spravuje Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31, 
412 01 Litoměřice. Lesní pozemky se nacházejí v zařizovacím obvodu Lesního hospodářského 
celku Litoměřice (LHC Litoměřice) na území obce s rozšířenou působností Česká Lípa. 

Jde tedy o opatření potřebné v zájmu ochrany lesů, ale vzhledem k velkému riziku vzniku 
požárů i opatření potřebné v zájmu zdraví občanů jako návštěvníků lesa.

Vzhledem k tomu, že jde o naléhavý veřejný zájem, jakož i hrozící vážnou újmu některému z 
účastníků, správní orgán upustil od oznámení zahájení řízení a uplatnění připomínek.

2. 
Naléhavý veřejný zájem, jakož i hrozící vážná újma některému z účastníků, že odkladem 
výkonu rozhodnutí by mohlo dojít k ohrožení lesa i osob, jsou důvody, pro které byl vyloučen 
odkladný účinek odvolání. 

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu 
Česká Lípa, odboru životního prostředí. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém 
rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v potřebném 
počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního 
prostředí a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí. 
Odvolání je možné podat také elektronicky prostřednictvím datové zprávy, nebo na 
elektronickou podatelnu Městského úřadu Česká Lípa se zaručeným elektronickým podpisem.

Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze podle ustanovení § 85 odst. 4 
správního řádu odvolat.
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Případné porušení zákazu uloženého rozhodnutím orgánu státní správy lesů může být 
sankcionováno podle ustanovení § 54 odst. 1 písm. d) lesního zákona uložením pokuty až do 
výše 1 000 000 Kč.

- otisk úředního razítka -

Jakub Podskoč
referent lesního hospodářství
oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů
odboru životního prostředí
- podepsáno elektronicky -

Rozdělovník:

účastníci řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):
1. Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ: 
421 96 451

Na vědomí:
2. Město Žandov, se sídlem Náměstí č.p. 82, 471 07 Žandov, IČ: 002 61 131
3. Obec Horní Police, se sídlem nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, IČ: 005 24 662
4. Obec Kravaře, se sídlem náměstí Míru č.p. 166, 471 03 Kravaře, IČ: 002 60 657
5. Obec Blíževedly, se sídlem Blíževedly č.p. 10, 470 02 Česká Lípa 2, IČ: 005 24 743
6. Obec Tuhaň, se sídlem Tuhaň č.p. 32, 472 01 Doksy, IČ: 008 31 727
7. 1 x spis

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Česká Lípa minimálně 15 dnů. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Datum vyvěšení:……………….. Datum sejmutí:…………………

………………………………. ………………………………….

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení potvrzující sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 
500/2004 Sb. (správní řád).

ID DS: bkfbe3p                                 Adresa pro písemný styk:                               Adresa sídla pracoviště:
IČ: 00260428                                     náměstí T. G. Masaryka čp. 1                           nám. T.G.M. č.p. 1 (budova F)
Fax.: 487 881 177                              470 36  Česká Lípa                                           470 36  Česká Lípa
http: www.mucl.cz                            e-podatelna: podatelna@mucl.cz                     e-mail: podskoc@mucl.cz
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