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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

M ěstský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako orgán státní 
správy lesů místně příslušný dle ustanovení § 1 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný dle ustanovení § 48 odst. I písm. e) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 
(dále jen „lesní zákon“), rozhodl v řízení zahájeném dle § 44 správního řádu na základě 
žádosti Lesů České republiky, s.p., zastoupených organizační jednotkou Lesní správa Tábor, 
ve věci vyloučení vstupu do lesů dle § 19 odst. 3 lesního zákona takto:

1. Zakazuje vstup do lesa za účelem obecného užívání lesa občany a to:
• parc.č. 646/6 a 646/14 v katastrálním území Záhoří u Miličína, obec Miličín,
• pare. č. 1289 v k.ú. Nasavrky u Miličína, obec Miličín a pare. č. 2297, 2298, 2300 a 

2301 v katastrálním území Miličín, obec Miličín.
2. Ukládá subjektu Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Tábor, aby s odkazem na toto 

rozhodnutí, vyloučení vstupu do lesů zřetelně vyznačil v terénu na vhodných 
a bezpečných místech, zejména na vyústění lesních cest a po uplynutí vyloučení vstupu 
toto označení odstranil.

3. Zákaz vstupu se vyhlašuje s okamžitou platností do 31. 5. 2014.
4. Zákaz vstupu se nevztahuje na tyto osoby:

a) osoby, které v těchto lesích plní své povinnosti dle zvláštních právních předpisů
b) vlastník lesa a osoby provádějící práce v lese v zájmu vlastníka lesa

5. Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se vylučuje odkladný účinek 
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
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Účastníci řízení dle $ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
• Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 

Hradec Králové zastoupené organizační jednotkou Lesní správa Tábor, se sídlem 
Zavadilská 2095, 390 02 Tábor

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
• Další osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do lesa.

O d ů v o d n ě n í
Lesy České republiky, s.p., zastoupené organizační jednotkou Lesní správa Tábor, 

jakožto subjekt mající právo hospodařit s majetkem státu požádaly o stanovení zákazu vstupu 
do lesa-předmětné lesní porosty na pozemcích ve vlastnictví České republiky - pare. č. 646/6 
a 646/14 v katastrálním území Záhoří u Miličína, obec Miličín, dále pare. č. 2297, 2298, 2300 
a 2301 v katastrálním území Miličín, obec Miličín a parc.č. 1289 v k.ú. Nasavrky u Miličína. 
Žádost odůvodnily tím, že lesní porosty na těchto pozemcích byly v období 29. 7. 2013 až 4. 
8. 2013 zasaženy větrnou kalamitou, přičemž se zde vyskytuje větší množství nestabilních 
stromů a je žádoucí v rámci zajištění bezpečnosti osob vyloučit vstup do lesa.

Návštěvníkům lesa hrozí do doby zpracování kalamity zvýšené nebezpečí vzniku úrazu, 
proto orgán státní správy lesů na základě návrhu vlastníka lesa rozhodl o dočasném vyloučení 
vstupu do lesů dle § 19 odst. 3 lesního zákona.

Odkladný účinek odvolání byl vyloučen v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) 
správního řádu z důvodů naléhavého veřejného zájmu, kterým je eliminace aktuálního rizika 
ohrožení návštěvníků lesa.

Vzhledem ktom u, že tímto rozhodnutím jsou dotčena práva daná ustanovením § 19 
odst. 1 lesního zákona, tj. práva každého vstupovat do lesa a sbírat zde pro vlastní potřebu 
lesní plody a suchou klest, doručuje se toto rozhodnutí dle ustanovení § 25 správního řádu 
veřejnou vyhláškou. Vyvěšení tohoto rozhodnutí na úředních deskách zdejšího správního 
orgánu a obce, na jejímž území je vyloučen vstup do lesa. má zajistit informovanost obyvatel.

P o u č e n í  o o d v o l á n í
Proti výroku rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 

Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním 
učiněným u Městského úřadu Votice, odboru životního prostředí.

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze podle § 85 odst. 4 
správního řádu odvolat.

Otisk úředního razítka

Ing. Karel Kýval 
referent odboru životního prostředí

Příloha: mapový zákres lokalit, kde se navrhuje vyloučení vstupu do lesa
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Rozdělovník
1. Obdrží na doručenku do vlastních rukou

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
• Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1 106, 501 68 

Hradec Králové zastoupené organizační jednotkou Lesní správa Tábor, se sídlem 
Zavadilská 2095, 390 02 Tábor

2. Doručí se veřejnou vyhláškou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
• Další osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do lesa.

3. Dále obdrží
• Obecní úřad Miličín, se sídlem Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín, který je  povinen  

ve smyslu ustanovení §  25 odst. 3 správního řádu tuto písem nost bezodkladně 
vyvěsit na své úřední desce (včetně elektronické) po  dobu 15 dnů. Po uplynutí této 
lhůty žádáme O U  Miličín o vrácení zpět na adresu uvedenou v záhlaví.

Toto oznám ení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: ^ . \ i ,  Xo ^

Sejmuto dne:

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

O B E C  M I L I Č Í N
257 86, MILIČÍN 1 ,

IČ: 00232238 / L i  ý
DIČ: CZ00232238

Tel./Fax: 317 802 260 '
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