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R O Z H O D N U TÍ 
 

o dočasném vyloučení vstupu do lesa 

veřejná vyhláška 

 

V ý r o k :   

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, příslušný dle ust.§ 7 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , ust. § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a § 48 odst. 1 písm. e)  ve spojení s ustanovení § 19 odst. 3 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „lesní zákon“), rozhodl dle ust. § 67 odstavce 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů  (dale jen “správní řád”), ve věci žádosti právnické osoby – Statutárního města Karlovy Vary, 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01, IČO:00254657, zastoupeného na základě plné moci Lázeňskými lesy 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, Na Vyhlídce 804/35, Karlovy Vary, 360 01, IČO: 00074811   o dočasném 

omezení nebo vyloučení vstupu do lesa  z důvodu likvidace následků větrné kalamity z 29.října 2017  na území v 

působnosti obce s rozšířenou působností Karlovy Vary takto : 

 

dočasně se vylučuje vstup do lesa 

 

  

 

        Dle rozdělovníku 
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na pozemky určené k plnění funkcí lesa  ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 

Karlovy Vary, 360 01, IČO:00254657 v k.ú. Březová; Drahovice; Karlovy Vary; Olšová Vrata; Stará Role a Tašovice, 

blíže specifikované v příloze č. 1 a č.2 tohoto rozhodnutí, které tvoří jeho nedílnou součást.  

 

Doba vyloučení vstupu se stanoví na dobu ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí  

do dne 30.11.2017. 

 

O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve veřejném zájmu bezodkladně, neboť hrozí újma neurčitému 

okruhu účastníků a z tohoto důvodu Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí dle ust. § 85 odst. 2, 

písm. a) a b) správního řádu vyloučil odkladný účinek odvolání.  

 

Orgán státní správy lesů  stanovuje tyto podmínky : 

 

1. Žadateli (tj. Statutárnímu městu Karlovy Vary zastoupenému na základě plné moci Lázeňskými lesy Karlovy 

Vary, p.o.) se ukládá, aby po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bezodkladně na přístupových cestách 

k předmětným pozemkům určeným k plnění funkcí lesa umístil zřetelně v terénu cedule informující o zákazu 

vstupu do lesa s mapou vyznačující území s vyloučením vstupu a po uplynutí zákazu bezdkladně označení 

odstranil. 

 

Tento zákaz se nevztahuje na: 

 

1. osoby vykonávající státní správu v oblasti životního prostředí;  

2. činnosti složek Integrovaného záchranného systému; 

3. činnosti spojené se zpracováním kalamity; 

4. nezbytně nutné činnosti spojené s mysliveckým hospodařením, zejména přikrmování zvěře v době nouze po 

předchozím souhlasu vlastníka lesa; 

5. přístup a užívání soukromých objektů po předchozím souhlasu vlastníka lesa. 

 

Účastníky správního  řízení je dle ustanovení § 27 odst.1 písm. a) správního řádu: 

 Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01, IČO:00254657, zastoupené na 
základě plné moci Lázeňskými lesy Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, Na Vyhlídce 804/35, Karlovy Vary, 
360 01, IČO: 00074811 

 
                                                                                

O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne  1.11.2017  předložil žadatel, t.j.  Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01, 
IČO:00254657, zastoupené na základě plné moci Lázeňskými lesy Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, Na 
Vyhlídce 804/35, Karlovy Vary, 360 01, IČO: 00074811, žádost  o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa  
z důvodu likvidace následků větrné kalamity z 29.října 2017.  Konkrétně se jedná o katastrální území uvedená ve 
výroku tohoto rozhodnutí a blíže specifikována v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, které tvoří jeho 
nedílnou součást.   
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Dne 29.října 2017 zasáhla celé území České republiky extrémně silná bouře pojmenovaná Herwart. Doprovázel jí 
velmi silný vítr, který v nárazech dosáhl i extrémní hodnoty více než 180 km/hod. Tato bouře způsobila škody na 
zdraví a životech obyvatel, majetku a také rozsáhlé poškození lesních porostů. Došlo k vývratům stromů, jejich 
zlomení, nalomení či dalšímu poškození.  
 
 Magistrát města Karlovy Vary, 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 uváděné ve výroku tohoto 
rozhodnutí a dále blíže specifikované v přílohách tohoto rozhodnutí. Životy a zdraví osob mohou být ohroženy 
jednak pádem celých stromů či jeho částí, tak také činnostmi prováděnými při zpracování následků větrné 
kalamity (např. těžba a doprava dřeva).  
 
 
Doba platnosti zákazu vstupu se stanovuje na období od okamžiku nabytí právní moci  tohoto rozhodnutí do 
30.11.2017. 
 
Vzhledem k aktuálnímu stavu v předmětných lesních porostech a k povaze věci orgán státní správy lesů doručuje 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. Ze stejných důvodů lze 
konstatovat, že v daném případě je nutný okamžitý a neodkladný výkon rozhodnutí. Z tohoto důvodu je dle 
ustanovení § 85 odst. 2, písm. a) a b) správního řádu vyloučen odkladný účinek odvolání. V souladu s ustanovením 
§ 85 odst. 4 správního řádu výše uvedené rozhodnutí správní orgán odůvodňuje tím, že to naléhavě vyžaduje 
veřejný zájem.  
 

Dále pak organ státní správy lesů upozorňuje na to, že udělením vyjímky ze zakázu vstupu na pozemky určené k 

plnění funkcí lesa, pro které platí toto rozhodnutí, nepozbývá platnosti ustanovení § 19 odst. 1 zákona o lesích a  

konkrétně to, že vstup do lesa je na vlastní nebezpečí.                                          

Na základě výše uvedeného a skutečností známých orgánu státní správy lesů z jeho úřední činnosti bylo 

rozhodnuto tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.        

                                                                                                                                                                                                                                                               

Poučení účastníků: 
  
Proti tomuto rozhodnutí se může podle ustanovení § 81, § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení odvolat 
do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, podáním u Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Karlovy Vary, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však 
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání 
proti rozhodnutí nemá odkladný účinek a proti vyloučení odkladného účinku se dle ustanovení § 84 odst. 4  
správního řádu nelze odvolat.  
   
 

                                                                                                                                                                                  
otisk úředního razítka 

 
 
                                                                                                                               Ing. Stanislav Průša 
                                                                                                                vedoucí odboru životního prostředí 
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Přílohy: příloha č. 1 mapový zákres 
               příloha č. 2 mapový zákres  
                
 
Dále pak orgán státní správy lesů žádá níže uvedené obce, aby zajistili vyvěšení této vyhlášky včetně příloh na 
dobu 15 dnů na úřední desce a současně o zákazu informovaly občany i prostřednictvím obecního rozhlasu 
nebo jiným obdobným způsobem. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně 
vrátit orgánu státní správy lesů. Vyhláška o dočasném vyloučení vstupu do lesa je zpřístupněna také na 
elektronické úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary.                                                                                                                                     
Obdrží: 
 
Účastník správního řízení dle ustanovení § 27 odst.1 písm. a)  správního řádu: 

 Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01, IČO:00254657, zastoupené na 
základě plné moci Lázeňskými lesy Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, Na Vyhlídce 804/35, Karlovy Vary, 
360 01, IČO: 00074811 

 
Dále obdrží na vědomí: 

 Statutární město Karlovy Vary, k rukám primátora města Ing. Petra Kulhánka, Moskevská 2035/21, Karlovy 
Vary, 360 01, IČO:00254657,  

 Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01, IČO:00254657, zastoupené odborem 
majetku města 

 Obec březová, Hamerská 104/38, 360 01 Březová, IČO 00473191 

 Obec Kolová, Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary, IČO 002545673 
 

co : vlastní 

Vyřizuje :  

Stanislava Zettlová 


