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Rozhodnutí
Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48
odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „lesní zákon“) přezkoumal žádost, kterou dne 25.11.2019 podal vlastník Obec
Jičíněves, IČO 00271641, Jičíněves č.p. 82, 507 31 Jičíněves (dále jen "žadatel"), a na základě
tohoto přezkoumání
zakazuje
podle § 19 odst. 3 lesního zákona a podle § 44 odst. 1 zákona č 500/2004 Sb., správní řád,
v plném znění (dále jen „správní řád“)
vstup do lesa
na lesní pozemky p.č. 608, 611, 614 v katastrálním území Dolany
na dobu od 27.11.2019 do 27.2.2020.
Rozhodnutí se vydává v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu, bez odkladného účinku,
protože to naléhavě vyžaduje veřejný zájem.
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.
Tento zákaz se nevztahuje na osoby vykonávající státní správu v oblasti životního prostředí,
vlastníky lesních pozemků a osoby podílející se na zajištění prací při odstraňování napadených
stromů.
Odůvodnění:
Dne 25.11.2019 podala Obec Jičíněves, IČO 00271641, Jičíněves č.p. 82, 507 31 Jičíněves
žádost o vyloučení vstupu do lesů na uvedené období, protože na výše uvedených lesních
pozemcích převažuje jasan ztepilý, který je v majoritní většině napadený tracheomykózním
onemocněním Chalara fraxinea, které způsobuje odumírání porostů a dochází k častému
vyvrácení celých stromů uvnitř porostu i na jeho okraji.

Č.j. MuJc/2019/32599/ZP/BíT

str. 2

Lesní pozemky sousedí s místní komunikací, zastavěným územím a hřbitovem. Žadatel pracuje
bezodkladně na odstranění napadených labilních stromů ohrožující zdraví i škody na majetku,
ale v současné době souvislosti s personálními kapacitami nelze ihned zamezit rizikům ohrožení
na životě.
Orgán státní správy lesů vzhledem k charakteru věci, úplnosti podání a znalosti místních poměrů
upustil od konání místního šetření.
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů
přezkoumal žádost o omezení vstupu do lesů v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a z těchto
důvodu vydává rozhodnutí o zákazu vstupu na výše uvedené lesní pozemky. Rozhodnutí se
vydává bez odkladného účinku, protože to naléhavě vyžaduje veřejný zájem.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené u ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), a musí obsahovat údaje o tom, v
jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí
„otisk úředního razítka“
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