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Dle rozdělovníku

Kostelec nad Orlicí
21.08.2017
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Další osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do lesa

Veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný orgán
státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a
jako místně příslušný úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 61 odst. 1 správního řádu
vydává rozhodnutí o předběžném opatření
v rámci vedeného správního řízení

o dočasném vyloučení vstupu do lesa
podle § 19 odst. 3 lesního zákona
na pozemcích parc. č. 786, 550, 552, 554, 556, 557, 580, 582, 584, 588, 589, 591, 593, 594/1,
594/2, 597, 625 v k.ú. Svídnice u Kostelce nad Orlicí z důvodu bezprostředního nebezpečí ohrožení
zdraví a bezpečnosti občanů v souvislosti s následky větrné kalamity.

Platnost zákazu je stanovena od 21.08.2017 do 20.11.2017.
Tento zákaz se nevztahuje na vlastníky lesa a jejich odpovědné zástupce, složky integrovaného
záchranného systému, subjekty pověřené likvidací kalamity, osoby provádějící výkon práva
myslivosti, orgány vrchního státního dozoru v lesích, státní správy lesů a České inspekce životního
prostředí.
Podle § 51 lesního zákona se podniku Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451, Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na sádkách 1177, 516 01
Rychnov nad Kněžnou ukládá vyznačení vyloučení vstupu do lesů v terénu při vyústění lesních cest
a odstranění tohoto označení po uplynutí doby vyloučení vstupu.

Popis území: Jedná se ucelený soubor lesních pozemků po levé a pravé straně komunikace mezi
obcí Svídnice a místní částí Suchá Rybná, ohraničený převážně zemědělskými pozemky a na
jihovýchodním cípu nezpevněnou lesní cestou.

Orientační mapa území – zákaz vstupu do lesních porostů
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Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Odůvodnění:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný
orgán státní správy lesů, obdržel dne 17.08.2017 návrh podniku Lesy ČR, s.p., IČO 421 96 451,
Lesní správy Rychnov nad Kněžnou, Na sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, na základě
jednání s vlastníky poškozených lesních porostů, na zákaz vstupu na lesní pozemky v k.ú. Svídnice
u Kostelce nad Orlicí, na kterých tento podnik vykonává funkci odborného lesního hospodáře.
Okruh účastníků řízení byl správním orgánem stanoven takto:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručováno jednotlivě):
Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou):
Další osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do lesa
Z důvodu bezprostředního nebezpečí hrozícího při vstupu na lesní pozemky v k.ú. Svídnice u
Kostelce nad Orlicí s porosty poškozenými větrnou kalamitou bylo vydáno toto předběžné opatření
o zákazu vstupu do lesa dle § 19 odst. 3 lesního zákona.
Zákaz vstupu do lesních porostů byl vydán na základě ohrožení života nebo zdraví osob, včetně
majetkové újmy a to z důvodu hrozícího nebezpečí pádu části zlomeného kmene nebo vývratů
stromů, které byly poškozeny větrnou kalamitou.

Účinnost předběžného opatření
Předběžné opatření je podle ustanovení § 61 odst. 3 a § 143 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb. účinné do
doby vydání rozhodnutí o zrušení předběžného opatření. Toto rozhodnutí správní orgán vydá bezodkladně
poté, kdy pomine důvod, pro který bylo nařízeno. Pokud takové rozhodnutí správní orgán nevydá, toto
rozhodnutí o předběžném opatření pozbude účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí ve věci samé stane
vykonatelným nebo nabude jiných právních účinků.
Platnost opatření byla stanovena s ohledem na rozsah poškození lesních porostů a předpokládanou dobu
zpracování kalamity v souladu s § 19 odst. 3 lesního zákona.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 až 86 správního řádu odvolání,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
oznámení (doručení) ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním
učiněným u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu - životního prostředí. Odvolání
jen proti odůvodnění je nepřípustné.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podle ustanovení § 61 odst. 2 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Bc. Lucie LÉDROVÁ v.r.
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na sádkách 1177, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Obec Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vypraveno dne: 21.08.2017
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce
městského úřadu Kostelec nad Orlicí, obce Svídnice. Vývěsní lhúta začíná den následující po dni
vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhúty. Po uplynutí lhúty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:………………….

Sejmuto dne: ………………………

……………………………………………
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí
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