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Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
kterým je písemnost doručována do vlastních rukou:
- David Bednárik, nar. 18. 12. 1983, bytem Orlická č.p. 976, 518 01 Dobruška

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Rozhodnutí
Městský úřad Dobruška, dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, odbor výstavby a životního
prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů
dle ustanovení § 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 (dále jen lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),
z moci úřední

ZAKAZUJE
v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 lesního zákona, v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů,

vstup do lesa,
a to do porostu 330 Mf 9 na pozemku p.č. 490/3 v k.ú. Rovné u Dobrého
a porostu 330 Lb 11 na pozemcích 490/1 a 490/2 v k.ú. Rovné u Dobrého
na dobu od 31. 5. 2012 do 30. 8. 2012.
Území dotčené tímto zákazem je zakresleno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí

Zákaz vstupu se nevztahuje na případy stanovené zvláštními právními předpisy.

Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa Č.j.: MUD 1889/2012 OŽP/JS ze dne 31. 5. 2012

Odůvodnění:
Dne 29. 5. 2012 ve večerních hodinách oznámil místně příslušný odborný lesní
hospodář (OLH) shora nadepsanému správnímu orgánu poškození stromů na lesních
pozemcích v k.ú. Rovné u Dobrého.
Na základě tohoto oznámení bylo dne 30. 5. 2012 provedeno místní šetření na lesních
pozemcích p.č. 490/1, 490/2 a 490/3 v k.ú. Rovné u Dobrého. Uvedené pozemky jsou ve
vlastnictví pana Davida Bednárika, Orlická 976, 518 01 Dobruška.
Šetřením, které bylo provedeno za účasti policie České republiky, příslušného OLH a
shora nadepsaného orgánu státní správy lesů, bylo zjištěno, že se na předmětném lesním
majetku nacházejí čtyři části (kulisy) lesa ve stáří 94 a 112 let. Zbytek majetku je tvořen
mladými kulturami, dosud nezajištěnými porosty nebo holinami z úmyslných těžeb z let 2010
a 2011. Ve čtyřech kulisách o počtu 270 stromů (smrků) bylo poškozeno 240 jedinců. Stromy
byly nařezány motorovou pilou ve výšce cca 30 cm od země, a to od ¼ do ½ průměrů těchto
stromů. Poškození bylo, dle sdělení vlastníka, provedeno neznámým pachatelem.
Uvedeným nařezáním stromů byla výrazným způsobem narušena jejich stabilita a tím
i stabilita celého porostu. Tímto objektivně došlo ke vzniku značného rizika z hlediska
ohrožení zdraví a bezpečnosti osob případným pádem nestabilních stromů, a to na celé ploše
poškozených porostů.
Z uvedených důvodu bylo, v zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti občanů, rozhodnuto
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1
správního řádu odvolání ve lhůtě do 15 – ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Královehradeckého kraje a to podáním učiněným u oddělení životního prostředí, odboru
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobruška. Prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Včas podané a přípustné odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního
řádu, odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc,
vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Odvolání pouze proti odůvodnění
rozhodnutí není přípustné.

Ing. Věra Šmídová
vedoucí oddělení životního prostředí
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Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa Č.j.: MUD 1889/2012 OŽP/JS ze dne 31. 5. 2012

Rozdělovník:
- David Bednárik, Orlická č.p. 976, 518 01 Dobruška

Dále se doručuje veřejnou vyhláškou všem fyzickým a právnickým osobám, jejichž
práva mohou být dotčena.
Dotčené orgány státní správy:
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního
prostředí – zde (orgán ochrany přírody a krajiny)
-

K vyvěšení na úřední desce:
- Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
- Obec Dobré, 517 93 Dobré 150
- Obec Kounov, 517 92 Kounov 51

Doručení rozhodnutí bude účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům provedeno
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 správního řádu, tak, že rozhodnutí se
vyvěsí po dobu 15 dnů na úředních deskách správního orgánu, který písemnost doručuje, tj.
Městského úřadu Dobruška a obce, v jejímž územním obvodu jsou zájmy účastníků dotčeny,
tj. Obecního úřadu Dobré. Rozhodnutí se současně zveřejní též způsobem umožňující dálkový
přístup.

Datum vyvěšení: …………………………..

Datum sejmutí: ……………………………..

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
Razítko:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup/do dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby:
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