
Městský úřad Hořice 
Odbor životního prostředí, státní správa lesů 

 nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, tel.: 492 105 465, e-mail: sehnoutek@horice.org   
                                                                                                                                                                                                      

 
Číslo jednací: MUHC-ZP/4201/2018/JS                                                    V Hořicích dne 12.03.2018 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Sehnoutek  
Spis. a skrt. znak: 221.2.1 - V/5 
                                                                                                                   

Účastníci řízení dle ust. § 27, odst. 1 písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád):   

Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice, IČ 421 96 451. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 27, odst. 2, správního řádu: 

Obce ve správním obvodu ORP Hořice (dle rozdělovníku). 

 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
 

 o dočasném vyloučení vstupu do lesa  
veřejná vyhláška 

 
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako místně příslušný orgán, dle ust. § 11, zákona       
č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jako věcně příslušný 
orgán státní správy lesů dle ust. § 48, odst. 1, písm. e), ve spojení s ust. § 19, odst. 3, zákona                
č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), rozhodl dle ust. § 67,    
odst. 1, správního řádu, ve věci žádosti právnické osoby Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, 
Gothardská 2276, 508 01 Hořice, (dále jen „LČR“) ze dne 12.03.2018 o dočasné omezení nebo 
vyloučení vstupu do lesa z důvodu likvidace následků větrné kalamity s působností ve správním 
obvodu ORP Hořice, takto:   
 

dočasně se vylučuje vstup do lesních porostů mimo lesní komunikace 
 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu, s právem hospodařit právnickou osobou, 
které je svěřeno nakládání s těmito lesy s působností ve správním obvodu ORP Hořice, konkrétně       
se jedná o tato katastrální území: Boháňka, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobeš,  
Chloumek u Hořic, Lukavec u Hořic, Ostroměř, Podhorní Újezd, Tetín a Třebovětice. Doba vyloučení 
vstupu do lesa se stanovuje na dobu ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do dne 30.04.2018. 
O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve veřejném zájmu neodkladně, neboť hrozí újma 
neurčitému okruhu účastníků, z tohoto důvodu Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí dle ust. 
§ 85, odst. 2, písm. a, b), správního řádu, vyloučil odkladný účinek odvolání.  

 

 
Vyloučení vstupu se nevztahuje na:   
- osoby plnící v lesích povinnosti dle zvláštních právních předpisů, 
- na vlastníka lesů a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu vlastníka, 
- činnost zaměstnanců státní správy, 
- činnost složek integrovaného záchranného systému.  
 

 
 
 
 



 
 

Odůvodnění 
 

Městskému úřadu Hořice, odboru životního prostředí, byla doručena dne 12.03.2018 žádost právnické 
osoby LČR o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa z důvodu likvidace následků větrné 
kalamity s působností ve správním obvodu ORP Hořice. Dle ust. § 19, odst. 1, lesního zákona má 
každý právo vstupovat do lesů a sbírat tam pro vlastní potřebu plody a suchou na zemi ležící klest, 
přitom je povinen dbát pokynů vlastníka lesa. Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí,          
po ověření stavu na předmětných pozemcích určených k plnění funkcí lesa a po zvážení všech 
okolností, rozhodl v zájmu ochrany života a zdraví osob při obecném užívání lesů tak, že se dočasně 
vylučuje vstup na pozemky určené k plnění funkcí lesa mimo lesní komunikace. Důvodem žádosti 
je dosud nezpracovaná větrná kalamita, kdy zamrzlé stojící kořenové systémy vyvrácených, 
zpracovaných stromů, které se budou vlivem oblevy samovolně vracet do původní polohy, přičemž by 
mohlo dojít k ohrožení života a zdraví náhodného návštěvníka lesa.  

 

Doba platnosti vyloučení vstupu se stanovuje na dobu ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
do dne 30.04.2018. 

 

Žadateli (LČR) se ukládá dle ust. § 51, odst. 1, lesního zákona, aby po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, zřetelně v terénu označil vyloučení vstupu (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí 
doby vyloučení vstupu, označení odstranil.  
O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve veřejném zájmu neodkladně, neboť hrozí újma, tak 
jak je uvedeno výše, neurčitému okruhu účastníků. Z tohoto důvodu je dle ust. § 85, odst. 2, písm. a, 
b), správního řádu, vyloučil odkladný účinek odvolání.   

 
 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, učiněným podáním 
prostřednictvím Městského úřadu v Hořicích, odboru životního prostředí. Lhůta pro podání odvolání 
se počítá ode dne následujícím po dni vyvěšení písemného vyhotovení na úřední desku. Odvolání proti 
rozhodnutí nemá odkladný účinek a proti vyloučení odkladného účinku se dle ust. § 85, odst. 4, 
správního řádu, odvolat nelze. 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
                 RNDr. Jiří Kopáček 
                vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce (i elektronické) příslušného obecního úřadu, 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 (IDDS):   
 

Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice, IČ 421 96 451, IDDS:e8jcfsn. 

 

Obec Boháňka, Boháňka 27, 508 01 Hořice, IDDS: vcrb4yt  
Obec Cerekvice nad Bystřicí, Cerekvice nad Bystřicí 53, 507 77, IDDS: 67bbmkh 
Obec Červená Třemešná, Červená Třemešná 47, 508 01 Hořice, IDDS: pmga6r7 
Obec Lukavec u Hořic, Lukavec 120, 508 01 Hořice, IDDS: gj9a9de 
Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř, IDDS: aw8bb75 
Obec Podhorní Újezd a Vojice, Podhorní Újezd a Vojice 141, 508 01 Hořice, IDDS: enxbpfy 
Obec Tetín, Tetín 57, 507 71 Miletín, IDDS: dstbygh 
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