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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR 
 

Odbor životního prostředí 
 

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, Fax. 487 726 160, tel. 487 712 438, e-mail: jvlachova@novy-bor.cz 

       
Váš dopis zn./ze dne Spisová značka Vyřizuje V Novém Boru 

26.5.2010 ŽP5 50/2010/LES Vlachová 26.5.2010 

                                                                                            
Žadatel - adresa na doručení: 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., IČ: 42196451, Lesní správa Česká Lípa, Pod Holým 
vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa 
 

ROZHODNUTÍ  
Dočasné vyloučení vstupu do lesů 

 
          Odbor životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru jako orgán státní správy 
lesů příslušný podle § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) ve znění pozdějších předpisů 
 

stanoví 
 

podle jeho § 19 odst. 3  lesního zákona v oblasti zasažené větrnou kalamitou v blízkosti obcí 
Svor, Cvikov, Mařenice a Krompach – dle přílohy tohoto rozhodnutí  
 

zákaz vstupu do lesů 
                     
 
na dobu ode dne vydání tohoto rozhodnutí do 26.8.2010 a to z důvodu bezpečnosti a zdraví 
občanů při zabezpečování asanace vzniklé kalamity vlastníkem lesa Lesy ČR, s.p., IČ: 
42196451, Lesní správa Česká Lípa, Pod Holým vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa.  
  

Tento zákaz se netýká osob zabezpečujících asanaci vzniklé kalamity. 
 
 Současně se žadateli podle § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá, aby s odkazem na toto 
rozhodnutí lokalitu se zákazem vstupu zřetelně označil v terénu (zejména na začátku lesních 
cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstranil. 
 

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění jsou Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Lesní správa Česká Lípa, Pod 
Holým vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa. 

 
Odůvodnění 

 
Podáním ze dne 26.5.2010 předložily Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Lesní 

správa Česká Lípa, Pod Holým vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa, žádost o dočasné vyloučení 
vstupu do lesů.  

Vzhledem k rozsahu kalamity nelze přesně vymezit pozemky, kterých se zákaz týká, 
proto byla kalamitou zasažená oblast vyznačena v mapě, která je přílohou tohoto rozhodnutí. 
Vlastník lesních porostů provede značení kalamitou zasažené oblasti přímo v terénu. 

Z důvodu bezpečnosti a zdraví občanů, rozhodl orgán státní správy lesů tak, jak je 
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Doba, po kterou je vyloučen vstup do lesa, byla 
stanovena s ohledem na rozsah kalamity. Pokud by po uplynutí doby, pro kterou byl zákaz 



 2/2 

vydán, nebyla asanace kalamity dokončena, lze stanovenou dobu prodloužit dle § 19 odst. 3 
lesního zákona nejvýše o další tři měsíce. 

 
     

Poučení 
Ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1), § 83 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

v platném znění, lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, 
ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního 
prostředí,  U Jezu 642/2a,  460 01 Liberec,  podáním, učiněným u správního orgánu, který 
napadené rozhodnutí vydal (Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, Náměstí Míru 
1, 473 01 Nový Bor). 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád v platném znění. Dle tohoto zákona  § 82 odst. 2) se odvolání  podává ve stejném počtu 
stejnopisů, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. 

Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský 
úřad Nový Bor, odbor životního prostředí. 

Podané odvolání  má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek  

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 Jitka Vlachová 
                                                                                       úředník lesního hospodářství,  
                                                                                        rybářství, myslivosti a ZPF 
                                                                                     Městského úřadu v Novém Boru 
 
Příloha: 

1. mapa se zákresem oblasti, pro kterou byl vydán zákaz vstupu do lesů 
 
Obdrží:   

1. LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., IČ: 42196451, Lesní správa Česká Lípa, Pod 
Holým vrchem 3247, 470 01 Česká Lípa 

2. Spis (2x) 
 

Na vědomí – k vyvěšení na úřední desce: 
1. Obecní úřad Svor, Svor 195, 471 51 
2. Městský úřad Cvikov, Náměstí osvobození 63, 471 54 Cvikov 
3. Obecní úřad Mařenice, Mařenice 26, 471 56 
4. Obecní úřad Krompach, Krompach 49, 471 57 

 
 
Vypraveno dne: 
 


