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Dle rozdělovníku

R O ZH O D N U T Í
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní
správy lesů podle ustanovení § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, dle ustanovení § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen správní řád), a § 47 odst. 1 písm. a)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o lesích), a v souladu s §48 odst. 1 písm e)
zákona o lesích
rozhodl
podle § 19 odst. 3 zákona o lesích o dočasném vyloučení vstupu do lesa
s dobou platnosti od 25.4.2018 do 30.6.2018, včetně.
Zákaz vstupu do lesa se vztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa na kterých na
základě příslušné nájemní smlouvy a platného LHP č. 604312 hospodaří společnost
Lesy pod Javorníkem s.r.o., IČ: 479 03 554, Loukov 109, 768 75 Loukov
(dále taktéž „nájemce lesa“).
Předmětný lesní majetek se nachází v katastrálních územích Loukov a Příkazy u Osíčka, viz
mapová příloha tohoto rozhodnutí.
Současně se podle § 51 odst.1 zákona o lesích ukládá společnosti Lesy pod Javorníkem
s.r.o., IČ: 479 03 554, Loukov 109, 768 75 Loukov, jako nájemci dotčených lesních
majetků, s odkazem na účel vyloučení vstupu (dále taktéž „zákaz“) povinnost zákaz na
vlastní náklady zřetelně označit v terénu (zejména na začátku lesních a turistických cest)
a po uplynutí doby zákazu označení odstranit.

Zákaz vstupu do lesa se nevztahuje na:
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hospodářskou činnost vlastníka (nájemce) lesa a činnosti vlastníka směřující
k odstranění následků větrné kalamity

a s podmínkou respektování konkrétních pokynů vlastníka pak též na:





činnost fyzických a právnických osob majících oprávnění k činnostem v lese podle
zvláštních předpisů nebo rozhodnutí orgánů státní správy lesů,
činnost zaměstnanců státní správy,
činnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS),
Vlastníky nemovitostí umístěných v dotčeném území, kteří, není-li jiná možnost, lesní
pozemky užívají za účelem přístupu k těmto nomovitostem, jejich užívání a
obhospodařování.

Podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, se vylučuje odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí
a to vzhledem ke skutečnosti, že o vyloučení vstupu do lesa je nutné rozhodnout ve
veřejném zájmu bezodkladně, neboť hrozí újma neurčitému okruhu účastníků.
Účastníci řízení podle §27, odst.1, správního řádu:


Lesy pod Javorníkem s.r.o., IČ: 479 03 554, Loukov 109, 768 75 Loukov.

Odůvodnění
Dne 23.4.2018 byla k Městskému úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí,
podána žádost o vyhlášení dočasného zákazu vstupu do lesů pro LHC č.604312, Lesy pod
Javorníkem. Žádost podal nájemce výše uvedeného lesního majetku společnost Lesy pod
Javorníkem s.r.o., IČ: 479 03 554, Loukov 109, 768 75 Loukov. Žádost byla podána
z důvodu snahy o zajištění bezpečnosti osob vstupujících do lesů v rámci jejich veřejného
užívání. Po větrné kalamitě, která dotčenou oblast postihla na jaře roku 2018 zůstalo v rámci
daného majetku velké množství nahodilé těžby, především zlomů a vývratů, které není
nájemce lesa schopen okamžitě zpracovat tak, aby jimi nebyla ohrožena bezpečnost osob,
vstupujících do lesů za účelem jejich veřejného užívání v souladu s §19 odst.1 a 2 zkona o
lesích.
Dne 24.4.2018 bylo Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem životního prostředí,
zahájeno správní řízení v dané věci. Na základě žádosti a po posouzení situace v místě
samém rozhodl orgán státní správy lesů jak je uvedeno ve výroku. Po provedení terénní
prohlídky daného území bylo rozhodnuto žadateli vyhovět v plném rozsahu. Na dotčeném
lesním majetku se nachází řada kalamitních holin a dále pak velké množství jednotlivých
vývratů nepravidelně roztroušených po porostech, část z nich tvořících tzv. „věšáky“, tedy
zlomené či vyvrácené kmeny, zachycené při pádu ve větvích okolních stromů. Hrozí zde
reálné riziko ohrožení života a zdraví osob, pohybujících se po lese. Holiny i jednotlivé
zlomy a vývraty jsou důsledkem působení vlivu silných větrů ze zimního a jarního období
(únor, březen) roku 2018. Vlastník (nájemce) lesa je povinen tuto nahodilou těžbu
přednostně zpracovat a proto bude na jeho majetku v následujících měsících probíhat
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intenzivní těžební činnost, při jejímž provádění taktéž hrozí zvýšené riziko úrazu osobám,
pohybujícím se v lesních porostech.
Zákaz vstupu se vztahuje na veškeré subjekty s výjimkou těch, uvedených ve výroku tohoto
rozhodnutí, za podmínek taktéž uvedených ve výroku rozhodnutí. Takto vymezený okruh
umožňuje vstup do lesa pouze subjektům, jejichž přítomnost v lese je anebo může být
nezbytná.
O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve veřejném zájmu bezodkladně, neboť hrozí
újma, tak jak uvedeno výše, neurčitému okruhu subjektů. Z tohoto důvodu je dle ustanovení
§ 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vyloučen odkladný účinek odvolání.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení §83, odst.1, správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným
u Městského řadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí. Podané odvolání
nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

MVDr. Hana Jedonová
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem
Příloha rozhodnutí: Mapový zákres dotčeného území
Rozdělovník:
1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o., IČ: 015 59 109, Wurmova 562/9, 779 00
Olomouc
dále vyvěšením na úřední desky obcí v ORP Bystřice pod Hostýnem (do 1.7.2018)
fyzickým osobám zdržujícím se v k.ú. Loukov a Příkazy u Osíčka
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