
V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí,  jako orgán státní správy lesů (dále jen „OSSL“) 

příslušný podle ust. § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“), 

I. zakazuje
podle ust. § 19 odst. 3 lesního zákona a  

a podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), z moci úřední

vstup do lesa

na veškerých pozemcích určených k plnění funkcí lesa
 v katastrálních územích 

Brzice, Harcov a Újezdec u Hořiček

na dobu od 16. srpna do 16. listopadu 2017,

a to z důvodu bezprostředního nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů 
případným pádem stromů.

Tento obecný zákaz se nevztahuje na osoby vykonávající státní správu v oblasti životního prostředí,  
vlastníky lesních pozemků v uvedených katastrálních územích a osoby podílející se na zajištění prací

při odstraňování následků poškození lesních porostů větrnou smrští;

II. vylučuje odkladný účinek odvolání 
podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu  

proti tomuto rozhodnutí. 
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Rozhodnutí
o dočasném vyloučení vstupu do lesa 

Obdrží

viz rozdělovník  



Odůvodnění:

Na základě skutečností známých z úřední činnosti a žádosti vlastníka lesa, právnické osoby  Lesy 
České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68  Hradec Králové, ze dne 
16. 8. 2017, OSSL konstatuje, že na pozemcích v katastrálních územích Brzice, Harcov a Újezdec u Hořiček 
došlo  dne  11.  8.  2017  vlivem  náhlé  větrné  smršti  k  rozsáhlé  větrné  kalamitě.  Touto  skutečností  došlo
k bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti návštěvníků lesa případným pádem stromů, a to na všech 
lesních majetcích v uvedených katastrálních územích.

Orgán  státní  správy  lesů  může  podle  ust.  §  19  odst.  3  lesního  zákona  z  vlastního  podnětu
mj. v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na 
dobu tří měsíců. 

Vzhledem k aktuálnímu stavu v předmětných lesních porostech a k povaze věci OSSL doručuje 
rozhodnutí  v  souladu s ust.  § 144 odst.  2  správního řádu veřejnou vyhláškou.  Ze stejných  důvodů lze  
konstatovat, že v daném případě je nutný okamžitý, neodkladný výkon rozhodnutí.  Z toho důvodu OSSL 
vyloučil odkladný účinek odvolání. V souladu s ust. § 85 odst. 4 správního řádu to odůvodňuje tím, že to  
naléhavě vyžaduje veřejný zájem. 

Na základě výše uvedeného a skutečností známých OSSL z jeho úřední činnosti bylo rozhodnuto  
tak, jak je uvedeno ve výroku. 

  Poučení o odvolání:

Proti I. výrokové části rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke krajskému 
úřadu  Královéhradeckého  kraje.  Odvolání  se  podává  u  Městského  úřadu  Náchod,  odboru  životního 
prostředí. Odvolání proti této části rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

Proti II. výrokové části rozhodnutí (o vyloučení odkladného účinku odvolání) se nelze odvolat.

OSSL žádá právnickou osobu Lesy České republiky, s.p., aby ve spolupráci s obcemi a odbornými 
lesními  hospodáři  zajistila vyvěšení  zákazových  tabulek  (viz  příloha)  minimálně  na  přístupových 
komunikacích do lesa.

OSSL žádá níže uvedené obce, aby zajistily vyvěšení této vyhlášky na dobu 15 dnů na úřední desce a 
současně o zákazu informovaly občany i prostřednictvím obecního rozhlasu nebo jiným obdobným 
způsobem. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně vrátit OSSL. 
Vyhláška o dočasném vyloučení vstupu do lesa je zpřístupněna také na elektronické úřední desce na 
webových stránkách www.mestonachod.cz.

            Vyvěšeno dne:                              Sejmuto dne:
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otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí



Rozdělovník

Obdrží:
(doporučeně)

1. Obec Brzice, Brzice 20, 552 05  Hořičky    (IČO: 00654001)
2. Obec Lhota pod Hořičkami, Lhota pod Hořičkami 21, 552 05  Hořičky    (IČO: 00653993)
3. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68  Hradec Králové

zastoupen: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Dvůr Kálové nad Labem,
28. října 787, 544 01  Dvůr Králové nad Labem    (IČO: 42196451)

4. Ing. Dušan Sedláček, Lipnice 99, 544 01  Dvůr Králové nad Labem    (nar. 5. 6. 1974)   - OLH

5. Jaroslav Hanel, Brzice 58, 552 05  Hořičky    (nar. 14. 5. 1973)    - OLH

6. Pavel Řezníček, Wolkerova 267, 552 03  Česká Skalice    (nar. 11. 1. 1963)    - OLH

(veřejnou vyhláškou)
7. fyzické osoby zdržující se na území obcí Brzice a Lhota pod Hořičkami
8. drobní vlastníci lesů v k.ú. Brzice, Harcov a Újezdec u Hořiček

Příloha:
Tabulka „Zákaz vstupu do lesa“

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/1/1

Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
IČO 00272868   ID DS gmtbqhx 3/3


		2017-08-16T11:23:34+0000
	Not specified




