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Lesy České republiky s. p.
IČ:42196451
se sídlem Přemyslova 1106
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
ROZHODNUTÍ
o zákazu vstupu do lesa
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán státní
správy lesů, (dále jen správní orgán), příslušný podle § 48 odst. 1 písm. e) zákona č.289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, (dále jen lesní zákon) na základě
zahájeného řízení o žádosti ve věci vyhlášení dočasného zákazu vstupu do lesů z důvodu bezpečnosti
osob a majetku, ohledání na místě a posouzení spisového materiálu ve věci rozhodl takto:
I.
podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona
v lokalitě Háj – Pertoltice v obci Habartice (564036), katastrální území (k.ú.) Habartice u
Frýdlantu (636312) a Háj u Frýdlantu (636321), v obci Pertoltice (564311), k.ú.Horní Pertoltice
(719501) a Dolní Pertoltice (719498) v oblasti ohraničené silnicí III/0352 z obce Háj po křižovatku se
silnicí I/13, dále po silnici I/13 na severní okraj zastavěné části obce Pertoltice, dále po místních
komunikacích p.p.č. 1229 a 1228 v k.ú. Dolní Pertoltice a místních a účelových komunikacích p.p.č.
998, 1000/1 a 1005/2 v k.ú. Dolní Pertoltice. Dále po státní hranici až do výchozího bodu v obci Háj
dle přiložené mapy
v lokalitě Obora v obci Frýdlant (564028), k.ú. Frýdlant (635090), obci Višňová (564494),
k.ú. Poustka u Frýdlantu (782564) a Předlánce (Předlánce), v obci Pertoltice (564311), k.ú. Dolní
Pertoltice (719498) a v obci Krásný Les (564168), k.ú. Krásný Les u Frýdlantu (673960) v oblasti
ohraničené silnicí III/03510 z obce Frýdlant, u hřbitova do obce Poustka, dále po silnici III/0357 přes
obec Předlánce do obce Pertoltice a dále do silnici I/13 na severní okraj obce Frýdlant. Dále po
místních komunikacích p.p.č. 2858/1 a 2487/1 k.ú. Frýdlant do výchozího bodu dle přiložené mapy na
lesních pozemcích, veřejně přístupných účelových komunikacích a všech pozemcích určených
k plnění funkcí lesa ve vlastnictví České republiky, ve 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 Frýdlant, kteří mají právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu, tj. dotčenými lesními
pozemky, z důvodu likvidace následků větrné kalamity v lesních porostech
zákaz vstupu do lesů
s výjimkou turisticky značených tras
na dobu ode dne 23. března 2018 do 30. dubna 2018, a to v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů
a jejich 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 dle přiloženého mapového zákresu) a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu. Po
uplynutí doby zákazu bude označení žadatelem odstraněno.

Strana č.2 k Č.j.: MUF 837 /2018/OSUZP/3/Ku – 3

Vyloučení vstupu do lesa se nevztahuje na vlastníka lesa a osoby jím pověřené k provádění
hospodaření v lese, osob provádějících zpracování větrné kalamity, výkon práva myslivosti, orgány
státní správy, složky integrovaného záchranného systému, a osoby mající zde právo k činnostem podle
zvláštních právních předpisů.
II.
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) správního řádu se vylučuje odkladný účinek
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Účastníky správního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) jsou:
- Lesy České republiky s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové
Odůvodnění:
1. Po extrémně silném větru 29.10.2017 byly lesní porosty v severní části Frýdlantského výběžku
vážně postiženy. Větrné počasí v podzimních a zimních měsících, které vyvrcholilo velmi silným
větrem ve čtvrtek 18.01.2018, způsobilo v již poškozených porostech v součinnosti s podmáčeným
podložím další rozsáhlé škody. V lesích bylo velké množství nestabilních polomů. Jako opatření
potřebné v zájmu ochrany zdraví občanů jako návštěvníků lesa byl Nařízením města Frýdlantu
č.1/2018 v prostoru vymezeném státními a místními komunikacemi po trase Heřmanice – Dětřichov –
Frýdlant – Raspenava – Krásný Les – Dolní Řasnice – Horní Řasnice – Srbská a následně po státní
hranici s Polskem zpět do Heřmanic zakázán vstup do lesa na dobu od 23.01.2018 do 22.03.2018.
V průběhu této doby se podařilo zpracovat nahodilou těžbu ve většině plochy LHC Frýdlant.
Vzhledem k tomu, že byly poškozeny porosty na více než 3.000 ha porostní plochy, zůstává na dvou
lokalitách zatím nahodilá těžba nezpracována a představuje ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů a
jejich majetku.
Žadatel, jako správce lesů v majetku České republiky, v uvedených lokalitách požádal dne
15.03.2018 o prodloužení zákazu vstupu do lesů na výše uvedené období.
K podané žádosti správní orgán uvádí, že vzhledem k mimořádným klimatickým podmínkám
v průběhu uplynulé zimy, kvůli kterým v současné době přetrvává vysoké riziko dalšího pádu stromů a
větví, 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 a k opatření potřebných v zájmu zdraví občanů jako návštěvníků lesa na návrh vlastníka
lesa může rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří
měsíců. Stanovenou domu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce.
Jde tedy o opatření potřebné v zájmu ochrany a obnovy lesů, ale vzhledem k rozsahu nasazené
techniky a stavu lesních porostů i o 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 osob a majetku pádem stromů či větví, 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 Frýdlant, 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
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předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává
v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Frýdlant, odboru
životního prostředí a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Frýdlant, odbor životního prostředí.
Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze podle ustanovení § 85 odst. 4
správního řádu odvolat.
Případné porušení zákazu uloženého rozhodnutím orgánu státní správy lesů může být
sankcionováno podle ustanovení § 54 odst. 1 písm. e) lesního zákona uložením pokuty až do výše
100.000 Kč.

Zdeňka PROKOPOVÁ
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Otisk úředního razítka
Příloha: mapový zákres lokality Háj – Pertoltice a Obora

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 Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
3. Obec Bulovka, Bulovka 101, 464 01 Bulovka, IDDS: 3mfbmwy
4. Obec Krásný Les, Krásný Les 122, 464 01 Krásný Les, IDDS: 5vxaqdx
5. Obec Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IDDS: decazs5
6. Obec Višňová, Višňová 184, 464 01 Višňová, IDDS: rdfbjq9
7. Obec Habartice 191, 463 73 Habartice, IDDS: 57vbk32
8. 1 x spis
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Frýdlant a obcí Krásný les,
Bulovka, Pertoltice, Višňová a Habartice, minimálně 15 dnů. Písemnost se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.
Datum vyvěšení:………………..

……………………………….
Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Datum sejmutí:…………………

………………………………….
Podpis oprávněné osoby
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).
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Mapový zákres vymezení zákazu vstupu do lesních porostů v lokalitě Háj – Pertoltice. Zelené
body označují místa, která budou označena cedulemi „Zákaz vstupu“
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Mapový zákres vymezení zákazu vstupu do lesních porostů v lokalitě Obora. Zelené body
označují místa, která budou označena cedulemi „Zákaz vstupu“

