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5adasau
21.08.2015

zrušení zákazu vstupu do lesa

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů
(dále jen „OSSL“) příslušný podle § 48 odst. 1, písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), v řízení vedeném ve smyslu zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě
ustanovení dle § 19 odst. 3 zákona o lesích

I.

ruší rozhodnutí o vyloučení vstup do lesa

pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností města Lysá nad Labem (tj. pro území
obcí Jiřice, Milovice, Stará Lysá, Lysá nad Labem, Ostrá, Stratov, Semice, Přerov nad Labem
a Starý Vestec), vydaný pod č.j.: ŽP/75333/15/Hor/42 ze dne 14. 08. 2015 z důvodu
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Zákaz vstupu do lesů je zrušen s platností od soboty 22. 8. 2015.

II.

Vyloučení odkladného účinku odvolání

Na základě ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se vylučuje odkladný účinek
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
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V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu rozhodl správní orgán o
doručování veřejnou vyhláškou, neboť omezením jsou dotčena práva osob, které
správnímu orgánu nejsou známa.

Odůvodnění
Orgán státní správy lesa rozhodl z vlastního podnětu dle § 19 odst. 1 o vyloučení vstupu
do lesa (dále jen „zákaz vstupu do lesa“) z důvodu mimořádných klimatických podmínek,
dlouho trvajícího sucha a s ohledem na předpověď počasí, kterou vydal Český
hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMU“) a vlastní zjištění z kontrolní činnosti. Zákaz
vstupu do lesa je vydán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kterými je déle
trvající období mimořádného sucha, ve kterém v přírodním prostředí vzniká zvýšené
nebezpečí vzniku požárů.
Vzhledem ke změně počasí a množství srážek, které napršely v předchozích dnech,
pominul důvod zákazu vstupu do lesa. Správní orgán při provádění dozoru dle § 51 zákona o
lesích dne 20. 8. 2015 si ověřil pomocí sond hloubku provlhčení půdy a stav obnovy
bylinného patra po mimořádných klimatických podmínkách. V lokalitě Hrabanov a Vinička
by půda provlhčena do 27 cm respektive do 2 cm a zároveň bylo zjištěno, že dochází
k obnově zelené hmoty v podrostu. Na základě těchto zjištění a předpovědi počasí rozhodl
správní orgán o zrušení zákazu vstupu do lesa.
Z důvodu, že omezením mohou být dotčena práva osob, které správnímu orgánu nejsou
známa, bylo rozhodnuto o doručování tohoto rozhodnutí veřejnou vyhláškou v souladu
s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu.
Z výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ve lhůtě do 15ti dnů ode dne
oznámení rozhodnutí, podáním učiněným do datové schránky nebo písemně u Městského
úřadu Lysá nad Labem, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je
rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí. V souladu s § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání
odkladný účinek.
Dokument, který byl doručen do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do
datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího
po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument
připraven k vyzvednutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
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výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Digitálně podepsal Luděk Horčička
DN: C=CZ, O=Město Lysá nad Labem [IČ 00239402], OU=Městský úřad Lysá
nad Labem, OU=179, CN=Luděk Horčička, serialNumber=P39227, title=referent
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění:
Kontakt:
Datum: 21.08.2015 09:25:09

„otisk úředního razítka“

Vyvěšeno dne: ..............................

Bc. Luděk Horčička v.r.
oprávněná úřední osoba
na úseku
státní správy lesa

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
 Obec Jiřice, 289 22 Jiřice 56, IDDS d3nasbn
 Obec Stará Lysá, 289 26 Stará lysá 38, IDDS zbrasx7
 Město Milovice, Nám. 30. června 508, 289 23 Milovice, IDDS 6ahbcq7
 Obec Stratov, 289 22 Stratov 90, IDDS k25au93
 Obec Ostrá, 289 22 Ostrá 172, IDDS yzfa7md
 Obec Přerov nad Labem, 289 16 Přerov nad Labem 38, IDDS 7etb5xc
 Obec Semice, 289 17 Semice 280, IDDS f5xaskm
 Obec Starý Vestec, 289 16 Starý Vestec 67, IDDS gbpbghx
 Lesy české republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IDDS
e8jcfsn
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