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R O Z H O D N U T Í 

 

 

M stský ú ad Trhové Sviny – obce s rozší enou p sobností (zákon . 314/2002 Sb., o 

stanovení obcí s pov eným m stským ú adem a stanovení obcí s rozší enou p sobností), 
odbor životního prost edí, odd lení státní správy les  a myslivosti, jako v cn  p íslušný podle 
ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní 
pozd jších p edpis , jako orgán státní správy les  p íslušný podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) 
a podle ust. § 48 odst. 1 písm. e) zákona .289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní 
n kterých zákon  (dále též lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , jako místn  p íslušný 
správní orgán - ust. § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále též správní ád), 

 

 

v y d á v á    o p a k o v a n  

 

na základ  žádosti spole nosti - Lesy eské republiky s.p., P emyslova 1106, 501 68 Hradec 
Králové, I  : 42196451, zastoupené Ing. Petrem Žemli kou, lesním správcem LS Nové 
Hrady, Vilová tvr  198, Nové Hrady 373 33, 

 

v souladu s ustanovením § 19 odst. 3, lesního zákona, 
 

správní rozhodnutí ve v ci 

 

vylou ení vstupu do lesa na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa - ást parcely p. . 1370/1 a 
p. . 1482/1 (KN) - ob  parcely v k.ú. By ov, v období od 01.08.2015 do 31.10.2015.  

Území do kterého je vylou en vstup je vymezeno lesními odd leními 338, 404, 405 419, 
420, 421, 422, 434 a 435 lesního hospodá ského celku Dolní Hvozd a je vyzna eno barevn  
na obrysové lesnické map  formátu A4, která je nedílnou sou ástí 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 p edpis , se tento zákaz nevztahuje. 

Sou asn  se žadateli ukládá, aby s odkazem na toto rozhodnutí, vylou ení vstupu do les  
vyzna il v terénu, a to na vyúst ní lesních cest z vymezené oblasti a po uplynutí doby 
vylou ení vstupu toto ozna ení odstranil. 

Dle § 85 odst. 2, zák. . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  se vylu uje 
odkladný ú inek odvolání. 

 

 

 

Od vodn ní: 
 
Dne 17.06.2015 požádal státní podnik Lesy eské republiky, lesní správa Nové Hrady, zdejší 
orgán státní správy les  o vyhlášení vylou ení vstupu do lesa v jeho správ  na území, které je 
podrobn  specifikováno ve výroku tohoto rozhodnutí. Tuto žádost od vodnil ochranou lesa a 
bezpe ností ob an , kdy v d sledku zvýšené aktivity nelegální t žby vltavín  v lesních 
porostech na uvedených pozemcích dochází k nepovoleným terénním úpravám a narušování 
p dního krytu, nelegální t žb  a poškozování strom  a ke , vjížd ní a stání motorových 
vozidel do lesních porost , udržování otev ených oh  a kou ení, zne iš ování lesa odpadky 
a odpady (v etn  toxických), poškozování lesní dopravní sít , vývrat m stromových jedinc  a 
tím k výraznému snížení bezpe nosti osob a majetku.   
 
Zdejší správní orgán státní správy les  se vzhledem k mimo ádné 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 bezpe nosti ob an  m že orgán státní správy les  rozhodnout o do asném 
omezení, nebo vylou ení vstupu do les ), této žádosti vyhov t.      
 
Vzhledem k  tomu, že hrozí akutní nebezpe í ohrožení zdraví a bezpe nosti ob an  - 
návšt vník  lesa, a že odkladem výkonu rozhodnutí by mohl být ohrožen naléhavý ve ejný 
zájem,  rozhodl zdejší správní orgán, v  souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a)  
správního ádu vylou it odkladný ú inek odvolání. 
 
Jelikož tímto rozhodnutím jsou dot ena práva daná ustanovením § 19 odst 1 lesního zákona, 
t.j. práva každého vstupovat do lesa, sbírat tam pro vlastní pot ebu lesní plody a suchou klest, 
doru uje se toto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 správního ádu, ve ejnou 
vyhláškou. Vyv šení tohoto rozhodnutí na ú edních 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. 

 

 

 

 

 

 

 



P o u  e n í : 

 

Proti tomuto rozhodnutí m že ú astník ízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 zákona . 
500/2004 Sb. správní ád, v platném zn ní, odvolání ve kterém se uvede v jakém rozsahu se 
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
nebo ízení, jež mu p edcházelo, ve lh t  15 dn  ode dne jeho oznámení ke Krajskému ú adu 
pro Jiho eský kraj v eských Bud jovicích podáním u in ným u M stského ú adu 
v Trhových Svinech. Odvolání se podává v po tu 2 stejnopis . Nepodá-li ú astník pot ebný 
po et stejnopis , vyhotoví je na jeho náklady M stský ú ad Trhové Sviny. V as podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního ádu odkladný ú inek. Odvolání 
jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. Odvolání nemá odkladný ú inek. 

 

 

 

otisk ú edního razítka 

 

 

 

 
                     Ing. Rudolf  Baldík 
                                              oprávn ná ú ední osoba 

                   odd lení státní správy les  a myslivosti 

 

 

Obdrží na dodejku nebo do datové schránky : 
 

Ú astníci ízení: 
 

Lesy eské republiky s.p., LS Nové Hrady, Vilová tvr  198, Nové Hrady 373 33 
 
Dále obdrží se žádostí o vyv šení na ú ední desce a o informování ob an  :  
 
M sto Nové Hrady, nám stí Republiky .p. 46, 373 33 Nové Hrady 
 
Na v domí :  
 

Správa CHKO T ebo sko, Valy 121, T ebo  379 01 
IŽP - Oblastní inspektorát B, U Výstavišt  16, 370 21 eské Bud jovice 

Obec Pe íkov, Pet íkov 45, 374 01 Trhové Sviny 
Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 12 Borovany 
Obec Hranice, Hranice 86, 374 01 Trhové Sviny 
M sto Suchdol nad Lužnicí, Nám stí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
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