Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí

Naše značka: MMUL/OŽP/260870/LES/2018/VohO
Evidenční číslo: 177355/2018
Vyřizuje/linka: O. Voháňka, DiS. /475271746
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Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa
-veřejná vyhláškaMagistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů
příslušný podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon), a dle § 2 zákona č.
314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, v platném znění, podle § 19 odst. 3) lesního zákona, s ohledem na vysoké
požární nebezpečí z důvodů dlouhodobého sucha
dočasně vylučuje vstup na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen les) ve
vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451,
vymezené lesními hospodářskými celky (LHC) Telnice, Děčín a Sněžník na těchto
katastrálních územích:
LHC Telnice: k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, Božtěšice, Dělouš, Habrovice,
Chabařovice, Chlumec u Chabařovic, Chuderov, Chuderovec, Knínice u Libouchce, Krásný
Les v Krušných horách, Liboňov, Libouchec, Nakléřov, Petrovice u Chabařovic, Přestanov,
Roudníky, Stradov u Chabařovic, Strážky u Habrovic, Střížovice u Ústí nad Labem, Telnice,
Tisá, Ústí nad Labem, Varvažov u Telnice, Větrov u Krásného Lesa, Všebořice, Žandov u
Chlumce, Žďár u Velkého Chvojna;
LHC Děčín: k.ú. Leština u Malého Března, Malé Březno nad Labem, Vitín u Malého Března,
Zubrnice;
LHC Sněžník: Arnultovice u Lučního Chvojna, Čermná u Libouchce, Český Bukov, Dobětice,
Chuderov, Chuderovec, Krásné Březno, Libouchec, Libov, Lipová pod Blanskem, Luční
Chvojno, Lužec, Lysá, Malé Chvojno, Mašovice, Mirkov, Mnichov u Lučního Chvojna, Mojžíř,
Neštědice, Neštěmice, Ostrov u Tisé, Petrovice u Chabařovic, Povrly, Radešín u Lipové,
Roztoky nad Labem, Ryjice, Slavošov, Šachov, Tisá, Ústí nad Labem, Velké Chvojno,
Žežice u Chuderova.
Lesy, do kterých je vstup zakázán, jsou orientačně vyznačeny v grafické příloze tohoto
rozhodnutí.
Vstup do lesa je vyloučen na dobu 3 měsíců od vydání tohoto rozhodnutí nebo do
odvolání.
Současně se podle § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá vlastníkovi lesa s odkazem na účel
vyloučení vstupu (dále také jen zákaz) povinnost zákaz důsledně a zřetelně označit v terénu
(okraje lesních porostů, začátek lesních a turistických cest) a po uplynutí doby zákazu
označení odstranit.
Dočasné vyloučení vstupu do lesa dle tohoto rozhodnutí se netýká
a) vlastníků lesů a jejich zaměstnanců při výkonu správy lesů a hospodaření v něm,
případně jiných osob tuto činnost pro vlastníky lesů zajišťujících;
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b) osob, které se souhlasem vlastníků lesů vykonávají další nezbytné činnosti na lesních
pozemcích;
c) osob, které jsou oprávněny vykonávat státní správu lesů a myslivosti na lesních
pozemcích;
d) osob, které jsou oprávněny vykonávat právo myslivosti na lesních pozemcích;
e) osob, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému;
f) osob, pro které představují lesní pozemky jediný přístup k pozemkům či jiným
nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu;
g) dalších osob, které na základě platných právních předpisů České republiky vykonávají
činnosti, pro jejichž řádný výkon je nutno na lesní pozemky vstupovat.
Podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se
vylučuje odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odstavec 1, písmene a) správního řádu:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451

Odůvodnění:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí obdržel dne 15.10.2018 návrh
Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, dále LČR, o
vydání dočasného vyloučení vstupu do lesa dle 19 odst. 3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon). Žadatel uvádí následující:
„Důvodem návrhu je dlouhotrvající sucho (bez prognózy srážek) a stále četnější výskyt
lesních požárů založených návštěvníky lesa, kdy jen v uplynulém víkendu došlo na území LS
Děčín ke třem požárům. Při jednom z nich, v oblasti Ostrova, zasahovala tři dny stovka
hasičů, včetně německých a helikoptéra. Došlo ke shoření cca 2 ha lesa. Zákaz žádáme
vydat včetně značených turistických tras.“
V § 19 odst. 1 lesního zákona je s určitými výjimkami (vojenské lesy, lesy v chráněných
územích apod.) uzákoněno právo každého vstupovat do lesa (obecné užívání lesů). Obecné
užívání lesů je možné omezit z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti
občanů buď rozhodnutím orgánů státní správy (na území ORP zdejší magistrát) anebo
nařízením obce s rozšířenou působností.
Míra zájmu na vyloučení vstupu do lesa je aktuálně dána požadavkem na prevenci vzniku
požárů v lesích ve vazbě na přetrvávající extrémní klimatické podmínky (dlouhotrvající
sucho, s vysokým deficitem srážek a vlhkosti v půdě). Dle zprávy vydané Českým
hydrometeorologického ústavem dne 17.10. 2018 srážkový deficit z letních měsíců pokračuje
i nadále, do poloviny října představovaly srážkové úhrny na území České republiky přibližně
pouze jednu pětinu množství, které je pro toto období v říjnu obvyklé. Téměř polovina
sledovaných profilů na vodních tocích v České republice (a zejména pak v povodí Labe a
Ohře) vykazuje hydrologické sucho. Stav podzemních vod je silně podnormální.
Stanovuje se lhůta pro zákaz vstupu do 23.1.2019, tedy v souladu s ustanovením § 19 odst.
3 lesního zákona, kdy o omezení či vyloučení vstupu může být rozhodnuto nejdéle na dobu
tří měsíců, s možností dřívějšího odvolání, pokud to umožní situace. Vlastníkovi lesa je
uložena povinnost zákaz vstupu v terénu zřetelně označit (zejména na začátku lesních cest,
turistických stezek apod.).
Zákaz vstupu se nevztahuje na ty osoby, u nichž je nezbytná jejich přítomnost v lese
(vlastníci lesa a subjekty zajišťující pro vlastníka hospodářské činnosti a prevenci ochrany
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lesa, složky IZS atd.) anebo jejich přítomnost v lese vyplývá z právních předpisů ČR či
z výkonu jejich činnosti (např. pracovníci státní správy, uživatelé honiteb apod.), příp. jejichž
majetek je přístupný pouze přes lesní pozemky.
Z důvodu naléhavého obecného zájmu na zachování lesa dle § 1 lesního zákona je dle
ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vyloučen odkladný účinek odvolání.
Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím jsou dotčena práva daná ustanovením § 19 odst. 1
lesního zákona, zejména právo každého vstupovat do lesa, doručuje se toto rozhodnutí dle
ustanovení § 25 zák. č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, 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 Ústeckého kraje,
se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za
počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
Podané odvolání nemá odkladný účinek, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku podle § 85 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, se nelze odvolat.
Otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Peřinová
vedoucí oddělení ochrany přírody, lesů,
myslivosti, rybářství a zemědělského půdního
fondu

Příloha: Orientační vymezení lesů (zelené polygony) v rámci LHC na území obce
s rozšířenou působností Ústí nad Labem (hranice vyznačena silnou černou čarou), do
nichž je zakázán vstup.

Rozdělovník:
Obdrží DS:
Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Obdrží DS (s žádostí o zveřejnění na úřední desce a elektronicky na stránkách obce a
města):
Obec Dolní Zálezly
Obec Habrovany
Obec Homole u Panny
Město Chabařovice
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Město Chlumec
Obec Chuderov
Obec Libouchec
Obec Malé Březno
Obec Malečov
Obec Petrovice
Obec Povrly
Obec Přestanov
Obec Ryjice
Obec Řehlovice
Obec Stebno
Obec Tašov
Obec Telnice
Obec Tisá
Obec Trmice
Městský obvod Ústí nad Labem – město
Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa
Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
Obec Velké Březno
Obec Velké Chvojno
Obec Zubrnice

Na vědomí (DS):
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Michalská 260/14, PSČ 412 01 Litoměřice
Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor ŽPaZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem

Vyvěšeno dne …………..

Sejmuto dne ……….

Podpis (razítko) oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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