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ROZHODNUTÍ 
o vyloučení vstupu do lesa 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů 

místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a věcně příslušný podle ust. § 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), 

v řízení zahájeném podle ust. § 44 správního řádu na základě žádosti, kterou podalo Město 

Říčany; IČ: 00240702 se sídlem: Masarykovo nám. 53, 25101 Říčany a pro další osoby podle 

ust. § 46 správního řádu z moci úřední,  

 

o  v y l o u č e n í   v s t u p u   d o   l e s a  

podle ust. § 19 odst. 3 lesního zákona 

rozhodl takto: 

 

1.  Zakazuje se vstup do lesa za účelem obecného užívání lesů občany a to na pozemcích     

p.č. 491/1, 524/1, 524/2, 524/3, 580/1 v k.ú. Říčany-Radošovice, na pozemcích p.č. 424/1, 

424/19, 428, 432/126, 432/127 v k.ú. Strašín u Říčan, na pozemcích p.č. 357/1, 357/2, 

508/2, 517/1, 1611/2, 1625, 1635/6, 1635/7, 1635/8, 1635/9v k.ú. Říčany u Prahy a na 

pozemku p.č. 384/5 v k.ú. Světice u Říčan.  

2. Ukládá se Správcům městských lesů Říčany, OŽP, Komenského nám.1619/2,              

25101 Říčany, aby vyloučení vstupu do lesů vyznačili v terénu, a to na vyústění lesních  

cest a po uplynutí doby vyloučení vstupu toto označení odstranili. 

3.  Zákaz vstupu se vyhlašuje s okamžitou platností do 30.9.2015. 

4.  Ze zákazu vstupu se vylučují tyto osoby: 

     a) osoby, které v těchto lesích plní své povinnosti podle zvláštních právních předpisů          

( hasiči, záchranná služba, státní správa lesů, myslivci ) 

     b) vlastníci lesa a osoby provádějící lesní práce v zájmu vlastníka lesa 

5.  Podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vylučuje odvolání proti tomuto rozhodnutí 

odkladný účinek.  
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Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Město Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říčany; IČ: 00240702 

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové; IČ: 42196451 

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 11000 Praha-Staré Město; IČ: 00064581  

Obec Světice, U hřiště 151, Světice, 25101 Říčany; IČ: 00240826  

 

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu: 

Další osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do lesa 

 

Odůvodnění:

 Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní 

správy lesů obdržel dne 10.8.2015 žádost, kterou podalo Město Říčany; IČ: 00240702 se 

sídlem: Masarykovo nám. 53, 25101 Říčany ve věci stanovení zákazu vstupu do lesů ve 

vlastnictví Města Říčany. 

 Zákaz vstupu je nařízen z důvodu ochrany lesa v době zvýšeného nebezpečí požárů, 

jehož pravděpodobnost vzniku zvyšují návštěvníci lesa. Za posledních 14 dní došlo v okolí 

města Říčany ke čtyřem lesním požárům a dalších požárů mimo les.  

 Na základě výše uvedených skutečností bylo vydáno toto rozhodnutí podle                  

ust. § 19 odst. 3 lesního zákona. Odkladný účinek byl vydán z důvodu aktuální ochrany lesa. 

 Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím jsou dotčena práva daná ustanovením            

ust. § 19 odst. 1 lesního zákona, tj. práva každého vstupovat do lesa a sbírat zde pro vlastní 

potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest, doručuje se toto rozhodnutí podle              

ust. § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Vyvěšení tohoto rozhodnutí na úředních 

deskách zdejšího správního orgánu a okolních obcí, má zajistit informovanost obyvatel. 

 

Poučení účastníků:

 Proti výroku tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 

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 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému 

úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Říčanech, odboru 

životního prostředí, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany. Odvolání se podává v počtu 2 

stejnopisů. Odvolání nemá odkladný účinek. 

 Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze podle                     

ust. § 85 odst. 4 správního řádu odvolat. 
 

 Markéta Zelená, DiS., v.r. 

L.S. oprávněná úřední osoba 

referent na úseku státní správy lesů 

  

                                                                                                      „Otisk úředního razítka“ 

 

 

            Adresáty žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí obvyklým způsobem na úřední desce 

obce po dobu 15ti dnů, a to včetně způsobu umožňující dálkový přístup, a po uplynutí této 

lhůty o vyznačení data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zaslání zpět na adresu zdejšího 

orgánu státní správy lesů. 

 

Vyvěšeno dne…………………                       Sejmuto dne……………………………………. 

 

Razítko a podpis orgánu potvrzující vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí 
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Rozdělovník: 

1. Účastníci řízení: 

       - adresát 

 -Lesy České republiky s.p., LZ Konopiště – datová schránka 

- Hlavní město Praha – datová schránka  

- Obec Světice-datová schránka  

2.    Ostatní-s žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

       - Město Říčany včetně osadních výborů, Masarykovo nám. 53, 25101 Říčany 

- Obec Světice-datová schránka  

- Obec Nupaky- datová schránka 

- Obec Modletice - datová schránka 

- Obec Strančice- datová schránka  

- Obec Tehov- datová schránka  

- Obec Tehovec- datová schránka 

- Obec Babice- datová schránka  

- Obec Březí- datová schránka 

- Obec Křenice- datová schránka 

- Hlavní město Praha – datová schránka  

3.    a/a ke spisu  

 

Příloha: 2x mapa se zákresem lokalit s vyloučeným vstupem do lesa  
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