
Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu

Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí

Vaše značka:
Ze dne:

Dle rozdělovníku

č. j.: 0053775/15/ŽP 
Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Lucie Minková
Telefon: +420 416 916 170
Fax: +420 416 916 211
E-mail: lucie.minkova@litomerice.cz

Litoměřice 13. 08. 2015

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů formálně 
příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem          
a stanovení obcí s rozšířenou působností, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona               
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správního řádu“)                    
a věcně příslušný podle 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 ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,lesní zákon“) na základě žádosti, kterou podal státní podnik Lesy České republiky, 
s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,                     
IČ: 42196451, zastoupený organizační složkou Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31,                     
412 01 Litoměřice, rozhodl takto:

I. stanoví

podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona

zákaz vstupu do lesa

na lesní pozemky – pozemky určené k plnění funkce lesa ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 v zařizovacím obvodu Lesního 
hospodářského celku Litoměřice (LHC Litoměřice). Jedná se o území obce s rozšířenou 
působností Litoměřice (tj. pro lesní pozemky na území obcí a měst dále vyjmenovaných: 
Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří,
Drahobuz, Hlinná, Horní Řepčice, Hoštka, Chotiněves, Chudoslavice, Kamýk, Křešice,
Levín, Liběšice, Libochovany, Litoměřice, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy,
Oleško, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Račice, Rochov, Snědovice, Staňkovice, Štětí,
Terezín, Travčice, Trnovany, Třebušín, Úštěk, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice                     
a Žitenice).

na dobu od vydání tohoto rozhodnutí do 13. 09. 2015 a to z důvodu ochrany lesa v době 
dlouhotrvajícího sucha před nebezpečím vzniku požárů.

Současně se žadateli podle ustanovení § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá, aby s odkazem na 
toto rozhodnutí zákaz vstupu zřetelně označil v terénu (zejména na začátku a konci lesních 
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cest) a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu. Po uplynutí doby zákazu vstupu bude 
označení žadatelem odstraněno.

Uvedený zákaz vstupu se netýká vlastníka a subjektů provádějících hospodářskou činnost                
v lesích, pracovníků vykonávajících státní správu lesů, pracovníků orgánu vrchního státního 
dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí, osob, majících zde právo k činnostem 
podle zvláštních právních předpisů (složky integrovaného záchranného systému, myslivci).

II. vylučuje

podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu odkladný účinek odvolání proti tomuto 
rozhodnutí.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČ: 42196451 zastoupené Lesní správou Litoměřice, Masarykova 665/31,                         
412 01 Litoměřice.

Odůvodnění

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí obdržel dne 11. 08. 2015 žádost státního
podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČ: 42196451, zastoupeného organizační složkou Lesní správa Litoměřice, 
Masarykova 665/31, 412 01 Litoměřice ve věci vyhlášení zákazu vstupu do lesa dle                     
§ 19 odst. 3 lesního zákona a to z důvodu sucha a vysokého nebezpečí vzniku požáru. 
K podané žádosti Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí uvádí, že vzhledem 
k mimořádným klimatickým podmínkám, které v současné době vedou k dlouhotrvajícímu
období sucha a tím i ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru na lesních porostech, se touto
žádostí odbor životního prostředí dále zabýval a s ohledem na výše uvedené skutečnosti 
správní orgán na úseku státní správy lesů konstatuje, že posoudil okolnosti podané žádosti                
a stanovil zákaz vstupu do lesa dle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona, kde orgán státní 
správy lesů z důvodu ochrany lesa na návrh vlastníka lesa může rozhodnout o dočasném 
omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Důvodem vyloučení 
vstupu do lesa je ochrana lesa v době dlouhotrvajícího sucha před možným nebezpečím rizika 
vzniku požáru, které zvyšují návštěvníci lesa. Zákaz vstupu do lesa je stanoven, na základě 
podané žádosti, pro pozemky určené k plnění funkce lesa ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, které spravuje Lesní správa 
Litoměřice, Masarykova 665/31, 412 01 Litoměřice. Lesní pozemky se nacházejí                          
v zařizovacím obvodu Lesního hospodářského celku Litoměřice (LHC Litoměřice) na území 
obce s rozšířenou působností Litoměřice, tedy na území obcí a měst uvedených ve výroku I.
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí vyloučení vstupu do lesa, který spravuje 
Lesní správa Litoměřice v působnosti ORP Litoměřice, stanovuje na dobu od vydání tohoto 
rozhodnutí do 13. 09. 2015. Tento časový úsek považuje správní orgán prozatím za 
dostačující. Zdejší odbor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí                   
a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným                         
u Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí.
Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat 
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho 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. Odvolání se podává v potřebném 
počtu 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. Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze podle 
ustanovení § 85 odst. 4 správního řádu odvolat.

,,otisk úředního razítka“

     
     Ing. Lenka Brožová

       úředně pověřená osoba odboru ŽP
                                                                      Městského úřadu Litoměřice

Dle rozdělovníku

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČ: 42196451 zastoupené Lesní správou Litoměřice, Masarykova 665/31, 412 01 
Litoměřice

Na vědomí

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, 
Michalská  260/14, 412 01 Litoměřice

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad 
Labem

Město Bohušovice nad Ohří
Obec Brňany
Městys Brozany nad Ohří
Obec Býčkovice
Obec Dolánky nad Ohří

Obec Drahobuz
Obec Hlinná
Obec Horní Řepčice
Město Hoštka
Obec Chotiněves
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Obec Chudoslavice
Obec Kamýk
Obec Křešice
Městys Levín
Obec Liběšice
Obec Libochovany
Obec Litoměřice
Obec Malíč
Obec Michalovice
Obec Miřejovice
Obec Mlékojedy
Obec  Oleško
Obec Píšťany
Obec Ploskovice
Obec Polepy

Obec Račice
Obec Rochov
Obec Snědovice
Obec Staňkovice
Město Štětí
Město Terezín
Obec Travčice
Obec Trnovany
Obec Třebušín
Město Úštěk
Obec Velké Žernoseky
Obec Vrutice
Obec Žalhostice
Obec Žitenice
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