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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí jako úřad obce s rozšířenou působností podle
§ 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a dále 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, v platném znění (dále „lesní zákon“)

stanovuje
podle §19 odst. 3 lesního zákona

ZÁKAZ VSTUPU DO LESA
s okamžitou platností do 31. 08. 2015 nebo do odvolání,
z důvodu ochrany lesa před akutním nebezpečím požárů následkem dlouhotrvajícího
sucha.
Zákaz platí pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina,
tj. ve správních obvodech těchto obcí:
-

Bílina
Hostomice
Hrobčice
Lukov
Světec
Měrunice
Ledvice
Ohníč
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Zákaz se nevztahuje na:
-

osoby plnící v lesích povinnosti dle zvláštních právních předpisů,
na vlastníka lesa a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu
vlastníka,
činnost zaměstnanců státní správy,
činnost složek integrovaného záchranného systému,

a to za podmínky dodržování přísných protipožárních opatření, příp. podmínek konkrétního
vlastníka lesa.
Současně se podle § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá vlastníkům lesa a právnickým a
podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese, aby s odkazem na tuto veřejnou
vyhlášku zákaz vstupu zřetelně označili v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po
uplynutí doby zákazu vstupu označení odstranili.
Správní orgán dle § 85 odst. 2 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vylučuje
odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Odůvodnění
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí obdržel dne 10.08.2015 od Lesů České
republiky, s.p., zastoupeného organizační jednotkou Lesní správou Litoměřice, podnět
k vyhlášení zákazu vstupu do lesa z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ním spojeného
akutního nebezpečí vzniku požárů. Téhož dne byla do odvolání vydána výstraha Českého
hydrometeorologického ústavu č. PVI 2015/55 pro celou ČR na jev vysokého nebezpečí
požárů s vysokým stupněm nebezpečí. Dne 7. 8.2015 vyhlásil Krajský úřad Ústeckého kraje
v souladu s Nařízením Ústeckého kraje č. 5/2003 ze dne 12. 11 .2003, pro celé území
Ústeckého kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniků požárů, rovněž do odvolání.
Na základě výše uvedeného a po posouzení všech známých skutečností rozhodl orgán
státní správy lesů o dočasném vyloučení vstupu do lesů dle § 19 odst. 3 lesního zákona,
které v zájmu ochrany lesů rozšířil na celé území správního obvodu obce s rozšířenou
působností bez ohledu na vlastníky. Shora uvedenou lhůtu zákazu, tj. do 31. 08. 2015,
považuje správní orgán pro zatím za dostatečnou. V případě dřívějšího pominutí důvodů
zákazu bude vydáno nové zrušovací rozhodnutí.
V souladu s ustanovením § 85 odst.2 písm. a) správního řádu vyloučil správní orgán
odkladný účinek odvolání z důvodu naléhavého veřejného zájmu, kterým je eliminace
aktuálního rizika vzniku lesních požárů.
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 veřejnou vyhláškou.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 odst. 1, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ul. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Bílina, odboru životního prostředí.. Proti výroku
o vyloučení odkladného účinku tohoto rozhodnutí se ve smyslu citace § 85 odst. 4 správního řádu
nedá odvolat.
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Ing. Tomáš Pulchart
vedoucí odboru životního prostředí

„elektronicky podepsáno“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce (i elektronické)
příslušného obecního úřadu, a to ve všech částech každé obce a obce s rozšířenou
působností, příp. sděleno i dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas). Po
potvrzení data vyvěšení a sejmutí žádáme o navrácení zpět na adresu uvedenou v záhlaví.

Vyvěšeno dne …………………………

Sejmuto dne ……………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Rozdělovník pro účastníky řízení:








Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
Obec Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice.
Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 418 04 Bílina
Obec Lukov, Štěpánov 32, 418 04 Bílina
Obec Světec,Zámek 1, 41753 Světec
Obec Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Bílina
Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč

Dále obdrží:
Lesy Sever s.r.o., Na zámku 98, 418 01 Bílina
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
- LS Litoměřice Masarykova 665/31, 412 01 Litoměřice
- LS Litvínov, Máchova 1688, 436 06 Litvínov 6
Na vědomí (DS):
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Michalská 260/14, PSČ 412 01
Litoměřice
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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