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ROZHODNUTÍ
Mstský úad Trhové Sviny – obce s rozšíenou psobností (zákon . 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s poveným mstským úadem a stanovení obcí s rozšíenou psobností),
odbor životního prostedí, oddlení státní správy les a myslivosti, jako vcn píslušný podle
ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní
pozdjších pedpis, jako orgán státní správy les píslušný podle ust. § 47 odst. 1 písm. a)
a podle ust. § 48 odst. 1 písm. e) zákona .289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní
nkterých zákon (dále též lesní zákon), ve znní pozdjších pedpis, jako místn píslušný
správní orgán - ust. § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis
(dále též správní ád),

vydává opakovan
na základ žádosti spolenosti - Lesy eské republiky s.p., Pemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové, I : 42196451, zastoupené Ing. Petrem Žemlikou, lesním správcem LS Nové
Hrady, Vilová tvr 198, Nové Hrady 373 33,
v souladu s ustanovením § 19 odst. 3, lesního zákona,

správní rozhodnutí ve vci
vylouení vstupu do lesa na pozemky urené k plnní funkcí lesa - ást parcely p.. 1370/1 a
p.. 1482/1 - ob parcely v k.ú. Byov, v období od 01.04.2015 do 30.06.2015.
Území do kterého je vylouen vstup je vymezeno lesními oddleními 338, 404, 405 419,
420, 421, 422, 434 a 435 lesního hospodáského celku Dolní Hvozd a je vyznaeno barevn
na obrysové lesnické map formátu A4, která je nedílnou souástí tohoto správního
rozhodnutí.
V uvedeném období je vstup do lesa ve výše vymezené oblasti povolen jen s písemným
souhlasem vlastníka (žadatele) a jen po dohodnuté trase. Na výkon práva myslivosti podle
zvláštních pedpis, se tento zákaz nevztahuje.

Souasn se žadateli ukládá, aby s odkazem na toto rozhodnutí, vylouení vstupu do les
vyznail v terénu, a to na vyústní lesních cest z vymezené oblasti a po uplynutí doby
vylouení vstupu toto oznaení odstranil.
Dle § 85 odst. 2, zák. . 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis se vyluuje
odkladný úinek odvolání.

Odvodnní:
Dne 17.07.2014 požádal státní podnik Lesy eské republiky, lesní správa Nové Hrady, zdejší
orgán státní správy les o vyhlášení vylouení vstupu do lesa v jeho správ na území, které je
podrobn specifikováno ve výroku tohoto rozhodnutí. Tuto žádost odvodnil ochranou lesa a
bezpeností oban, kdy v dsledku zvýšené aktivity nelegální tžby vltavín v lesních
porostech na uvedených pozemcích dochází k nepovoleným terénním úpravám a narušování
pdního krytu, nelegální tžb a poškozování strom a ke, vjíždní a stání motorových
vozidel do lesních porost, udržování otevených oh a kouení, zneišování lesa odpadky
a odpady (vetn toxických), poškozování lesní dopravní sít, vývratm stromových jedinc a
tím k výraznému snížení bezpenosti osob a majetku.
Zdejší správní orgán státní správy les se po místním šetení, které svolal na den 14.08.2014,
a vzhledem k mimoádné situaci v lesích v této oblasti, rozhodl ve smyslu ustanovení § 19
odst. 3, lesního zákona (kde je m.j. uvedeno, že v zájmu zdraví a bezpenosti oban mže
orgán státní správy les rozhodnout o doasném omezení, nebo vylouení vstupu do les),
této žádosti vyhovt.
Vzhledem k tomu, že hrozí akutní nebezpeí ohrožení zdraví a bezpenosti oban návštvník lesa, a že odkladem výkonu rozhodnutí by mohl být ohrožen naléhavý veejný
zájem, rozhodl zdejší správní orgán, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a)
správního ádu vylouit odkladný úinek odvolání.
Jelikož tímto rozhodnutím jsou dotena práva daná ustanovením § 19 odst 1 lesního zákona,
t.j. práva každého vstupovat do lesa, sbírat tam pro vlastní potebu lesní plody a suchou klest,
doruuje se toto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 správního ádu, veejnou
vyhláškou. Vyvšení tohoto rozhodnutí na úedních deskách má zajistit informovanost
obyvatel obcí v jejichž katastru se lesy státního podniku Lesy eské republiky, lesní správy
Nové Hrady nacházejí i informovanost obyvatel okolních obcí.

Pouení:
Proti tomuto rozhodnutí mže úastník ízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 zákona .
500/2004 Sb. správní ád, v platném znní, odvolání ve kterém se uvede v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními pedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo ízení, jež mu pedcházelo, ve lht 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému úadu

pro Jihoeský kraj v eských Budjovicích podáním uinným u Mstského úadu
v Trhových Svinech. Odvolání se podává v potu 2 stejnopis. Nepodá-li úastník potebný
poet stejnopis, vyhotoví je na jeho náklady Mstský úad Trhové Sviny. Vas podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního ádu odkladný úinek. Odvolání
jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Odvolání nemá odkladný úinek.

otisk úedního razítka

Ing. Rudolf Baldík
oprávnná úední osoba
oddlení státní správy les a myslivosti

Obdrží na dodejku nebo do datové schránky :
Úastníci ízení:
Lesy eské republiky s.p., LS Nové Hrady, Vilová tvr 198, Nové Hrady 373 33
Dále obdrží se žádostí o vyvšení na úední desce a o informování oban :
Msto Nové Hrady, námstí Republiky .p. 46, 373 33 Nové Hrady
Na vdomí :
Správa CHKO Tebosko, Valy 121, Tebo 379 01
IŽP - Oblastní inspektorát B, U Výstavišt 16, 370 21 eské Budjovice
Obec Peíkov, Petíkov 45, 374 01 Trhové Sviny
Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 12 Borovany
Obec Hranice, Hranice 86, 374 01 Trhové Sviny
Msto Suchdol nad Lužnicí, Námstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

