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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, orgán státní správy lesů věcně příslušný dle § 48
odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (dále jen „zákon o lesích“)
a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád v platném znění (dále jen „správní řád“)

rozhodl
dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o lesích
v rámci obecného užívání lesů o prodloužení dočasného vyloučení vstupu do lesa z důvodu
ochrany zdraví a bezpečnosti občanů na dobu od 17.11.2017 do zpracování poškozených
stromů, nejdéle však do 17.02.2018.
Tento zákaz vstupu do lesa platí pro katastrální území Kohoutov, Kladruby u Kohoutova,
Dolní Vlčkovice a Choustníkovo Hradiště.
Orgán státní správy lesů ukládá všem vlastníkům lesa, aby ve vymezeném území rozmístili
u vstupních cest do lesa informativní cedule o zákazu vstupu do lesa.
Zákaz vstupu do lesa se netýká vlastníků lesa, jejich zástupců nebo pověřených osob, které
budou v lesních porostech zpracovávat poškozené a nebezpečné stromy a oprávněných
osob v nezbytně nutné míře provádějící výkon práva myslivosti.

Podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu zároveň orgán státní správy lesů vylučuje
odkladný účinek odvolání.
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Odůvodnění
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, orgán státní správy lesů, obdržel dne 08.11.2017
žádost od společnosti Lesy České republiky, s. p., Lesní správy Dvůr Králové nad Labem,
se sídlem 28. října 787, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále jen „Lesy České republiky,
s. p.“) o prodloužení vyloučení dočasného zákazu vstupu do lesa. Žádost Lesy České
republiky, s. p. zdůvodňují tím, že z důvodu větrných bouří ze dne 11.08.2017 a především ze
dne 29.10.2017 nestihnou zpracovat nebezpečně poškozené porosty. Orgán státní správy
lesů připomíná, že na základě žádostí od vlastníků ze dne 15.08.2017 vydal rozhodnutí
o dočasném vyloučení vstupu do lesa od 16.08.2017 do zpracování poškozených stromů,
nejdéle však do 16.11.2017. Orgán státní správy lesů zjistil, že nejvíce zasažené území je okolí
obce Kohoutov, tj. katastrální území Kohoutov, Kladruby u Kohoutova, Dolní Vlčkovice
a Choustníkovo Hradiště. Dne 11.08.2017 se totiž v odpoledních hodinách zájmovým
územím prohnala silná větrná bouře, která způsobila i rozsáhlé škody na lesních porostech.
V tomto území se vyskytovaly rozsáhlé lesní porosty, kde se nacházely poškozené stromy
v podobě vývratů a zlomů. Jednalo se o několik nepravidelně rozmístěných a velkých
kalamitních skupin a prakticky po celém vymezeném území se vyskytovaly poškozené stromy
bezprostředně ohrožující okolí.
Orgán státní správy lesů zjistil, že i přes veškeré úsilí se nepodařily zpracovat všechny
nebezpečné a poškozené stromy. Navíc dne 29.10.2017 došlo k další větrné bouři, kdy byly
poškozeny další porosty ohrožující bezpečnost a zdraví osob. Orgán státní správy lesů je
přesvědčen, že po popsaných živelných událostech, které svým rozsahem představují vážnou
situaci, nebylo možné poškozené stromy zpracovat včas a zajistit bezpečnost osob
vstupujících do lesa a je tedy opodstatněným krokem prodloužit dočasné vyloučení vstupu
do lesa. Vzhledem k charakteru a rozsahu poškození, kdy jsou stromy zavěšené, nakloněné,
vyvrácené, rozlámané a prakticky kdykoli až do doby, než budou zpracovány, hrozí jejich
statické selhání, tak orgán státní správy lesů v zájmu bezpečnosti osob rozhodl v souladu
s § 19 odst. 3 zákona o lesích o prodloužení dočasného vyloučení vstupu do lesa o tři měsíce,
tedy do 17.02.2018. Orgán státní správy lesů zároveň v souladu s ustanovením § 85 odst.
2 písm. a) správního řádu vyloučil odkladný účinek odvolání, protože je toho názoru, že je ve
veřejném zájmu co nejdříve zajistit zpracování poškozených stromů a především bezpečnost
a zdraví osob. Ze zákazu vstupu do lesa orgán státní správy lesů vyjmul osoby zajišťující
zpracování poškozených stromů a osoby zajišťující nezbytně nutnou péči o zvěř.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl tedy orgán státní správy lesů tak, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Na základě ustanovení § 144 odst. 1 a 6 se doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Podle těchto ustanovení lze v řízení s velkým počtem účastníků řízení doručovat písemnosti
veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu,
kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. Podle
ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se
písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.
Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Jde-li o řízení, ve kterém
se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který
písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které
jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15
dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí má podle § 81 odst. 1 správního řádu účastník řízení právo
se odvolat. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a odvolání se podává
u Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Bc. Milan Šimek, DiS.
oprávněná úřední osoba

Vypraveno dne 15.11.2017

Rozdělovník
Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové (datovou
schránkou)
Obec Kohoutov, IČ 00278017, se sídlem Kohoutov čp. 65, 544 01 Kohoutov (datovou schránkou)
Obec Choustníkovo Hradiště, IČ 00277932, se sídlem Choustníkovo Hradiště 106, 544 42
Hradiště (datovou schránkou)

Choustníkovo

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, se sídlem Horní Vlčkovice 105, 544 44 Horní Vlčkovice (datovou
schránkou)
Město Jaroměř, IČ 00272728, se sídlem nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř (datovou schránkou)

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Doba vyvěšení je nejméně 15 dnů.
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