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R o z h o d n u t í 

 
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, 

věcně a místně příslušný podle § 66 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), § 2 odst. 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 
a stanovení obcí s rozšířenou působností, a podle § 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona 
č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(dále „lesní zákon“) v platném znění, na žádost právnické osoby Lesy ČR s.p., Lesní správa 
Rumburk, Sukova  785/22A, 408 01 Rumburk, IČ: 42196451, ze dne 26.5.2010 

 
s t a n o v í 

 
podle § 19 odst. 3 lesního zákona v obci Jiřetín pod Jedlovou v katastrálních územích: 

 
Jedlová, p.p.č. 125/1, 124, 115/1, 125/2, 207/2, 135/1, 135/4, 126/1, 127/1, 135/2, 115/2, 
140/2, 137, 140/1, 202, 203/2, 123, 207/1, 166/2, 208, 119, 166/1, 199; 
 
Rozhled, p.p.č. 759, 758, 760, 761, 757, 756, 764, 749, 765, 754, 751, 752, 762/1, 763, 766, 
767, 771 

z á k a z    v s t u p u    d o    l e s ů 
 
na dobu od 27. května 2010 do 26. srpna 2010 a to z důvodu likvidace následků větrné 
kalamity v lesních porostech. 

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

O d ů v o d n ě n í : 
 

Žadatel jako vlastník lesů v uvedené obci a katastrálních územích požádal dne 
26.5.2010 o stanovení zákazu vstupu do lesů na uvedené období, v němž je od 25. května 
2010 prováděna intenzivní likvidace následků kalamity v lesních porostech a následné 
zpracovávání kalamitního dříví. Dle žadatele jsou postižené oblasti zpracovávány s 
intenzivním nasazením lesnické techniky. Navíc i samotný pohyb ve zdevastovaných 
porostech je nebezpečný pro zdraví a život návštěvníků lesa   
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Jde tedy o opatření potřebné v zájmu ochrany a obnovy lesů, ale vzhledem k rozsahu 
nasazené techniky a stavu lesních porostů i o opatření potřebné v zájmu zdraví občanů jako 
návštěvníků lesa. 

Z výše uvedených důvodů správní orgán v souladu s ustanovením ! 85 odst. 2 písm. b) 
zákona 500/2004 Sb., správní řád, vyloučil odkladný účinek případného odvolání proti 
vydanému rozhodnutí. 

 
P o u č e n í : 

 
 Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí 
nad Labem, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Varnsdorf 
 Včas podané odvolání nemá dle ustanovení § 85 odst. 2. písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, odkladný účinek. 
 Případné porušení zákazu uloženého rozhodnutím orgánu státní správy lesů 
může být sankcionováno podle § 54 odst. 1 písm. d) lesního zákona uložením pokuty až 
do výše 1 000 000 Kč. 
 
 
         Ing. Přemysl Brzák 
          vedoucí odboru ŽP 
 
Účastník řízení na dodejku 
1. Lesy ČR s.p. - LS Rumburk 
 
 
Na vědomí  
2. Obecní úřad Jiřetín pod Jedlovou 
3. Správa CHKO Lužického hory 
4. ČIŽP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


