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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 
Nové rozhodnutí dle ust. § 101 a § 102 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

O vyloučení vstupu do lesa 
 

Výrok 
 

         Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o 

stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, dle § 7 odst. 2 zákona č. 128/ 2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, dle ust. § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb, správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti právnické osoby Lesy České republiky s.p., se sídlem 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zastoupené lesním správcem 

Ing. Petrem Josefem Zettlem, Lesní správa Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 119, 362 35 Horní Blatná, o 

dočasném vyloučení vstupu do lesa v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů z důvodu rozsáhlých polomů a škod na 

lesních porostech způsobených orkánem Herwart dne 29.10.2017 a jejich následné likvidace v lesích na území 

obce s rozšířenou působností Ostrov takto: 
 

1.  stanoví 
 

         ve smyslu § 48 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v                           

k.ú. Abertamy, obec Abertamy, v k.ú. Bystřice u Hroznětína, obec Hroznětín, v k.ú. Hájek u Ostrova, obec 

Hájek, v k.ú. Horní Blatná, obec Horní Blatná, v k.ú. Květnová, Mořičov a Ostrov nad Ohří, obec Ostrov, 

v k.ú. Merklín u Karlových Var a Pstruží u Merklína, obec Merklín, v k.ú. Pernink, obec  Pernink, v k.ú. 

Potůčky, obec Potůčky, v k.ú. Velichov, obec  Velichov a v k.ú. Vojkovice nad Ohří, obec Vojkovice,  

 

 z á k a z  v s t u p u  d o  l e s ů  
 

v revírech Velflík, Bor, Horní Blatná, Potůčky a Plešivec, které jsou blíže specifikované v přílohách č. 1-3, 

tohoto rozhodnutí a které tvoří jeho nedílnou součást.  
 

Zákaz vstupu se stanovuje na dobu ode dne oznámení tohoto rozhodnutí do dne 31.1.2018. 
 

         Tento zákaz se nevztahuje na: 

 Na vlastníky lesa a jejich odpovědné zástupce; 

 Osoby vykonávající státní správu v oblasti životního prostředí;  

 Složky integrovaného záchranného systému; 

 Činnosti spojené se zpracováním následků orkánu Herwart; 

 Činnosti spojené s výkonem práva myslivosti; 
 Přístup a užívání soukromých objektů; 
 Na lesní cesty sloužící zároveň jako udržované běžecké tratě Milovská (v k.ú. Potůčky a Ryžovna), 

Nad Milovem (v k.ú. Potůčky a Ryžovna), Milovská spojka (v k.ú. Potůčky a Ryžovna), Skákavá     

(v k.ú. Potůčky), Bludná (v k.ú. Pernink), U lovecké chaty (v k.ú. Pernink), Bílá stopa (v k.ú. 

Potůčky), Blatenský vrch (v k.ú. Potůčky), Vlčí jámy (v k.ú. Potůčky a Horní Blatná), Nad odd. 56   

(v k.ú. Potůčky a Horní Blatná), Dolina (v k.ú. Potůčky), Vrchová (v k.ú. Potůčky), Na stráni            

(v k.ú. Potůčky), Krušnohorská lyžařská magistrála (v k.ú. Potůčky, Horní Blatná, Pernink a 

Hřebečná) které jsou blíže specifikovány zelenou barvou v příloze č. 4; 
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2. ukládá 
 

         ve smyslu § 51 odst. 1, lesního zákona se žadateli ukládá, aby s odkazem na toto rozhodnutí v uvedeném 

území neprodleně zákaz vstupu zřetelně označil v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí doby 

zákazu označení odstranil. 

3. vylučuje odkladný účinek odvolání 
 

        dnem oznámení rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) správního řádu. 

        Důsledkem je předběžná vykonatelnost tohoto rozhodnutí ve smyslu § 74 odst. 1 a 2 správního řádu.  
                                

         Účastníci řízení jsou, dle ustanovení §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 lesním správcem Ing. Petrem Josefem Zettlem, Lesní správa Horní Blatná, nám. 

Sv. Vavřince 119, 362 35 Horní Blatná; 

 Osoby, které nejsou známy 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

         MěÚ Ostrov, odbor životního prostředí, obdržel dne 10.11.2017 žádost právnické osoby, která má právo 

hospodařit s majetkem státu tj. státního podniku Lesy České republiky s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, zastoupené lesním správcem Ing. Petrem Josefem 

Zettlem, Lesní správa Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 119, 362 35 Horní Blatná, o vydání rozhodnutí o zákazu 

vstupu do lesa dle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů 

z důvodu rozsáhlých polomů a škod na lesních porostech způsobených orkánem Herwart dne 29.10.2017 a jejich 

následné likvidace v lesích na území obce s rozšířenou působností Ostrov a to ve výše uvedených katastrálních 

územích a revírech, které jsou blíže specifikované v přílohách č. 1-3, tohoto rozhodnutí a které tvoří jeho 

nedílnou součást. Dne 13.12.2017 pak MěÚ Ostrov, odbor životního prostředí obdržel další žádost stejného 

subjektu o výjimku z tohoto zákazu, který se vztahuje na lesní cesty sloužící zároveň jako udržované běžecké 

tratě, které jsou blíže specifikovány zelenou barvou v příloze č. 4 tohoto rozhodnutí.  

        V rozhodnutí č.j. ŽP/32255/17 ze dne 13.11.2017 rozhodl orgán státní správy lesů MěÚ Ostrov v zájmu 

zdraví a bezpečnosti občanů na žádost státního podniku LČR, LS Horní Blatná, o plošném zákazu vstupu na 

všechny pozemky v jeho správě a to z důvodu bezprostředního nebezpečí, které hrozí z plošného poškození 

lesních porostů způsobeného orkánem Herwart dne 29.10.2017 a nebezpečím vyplývajícím z následné likvidace 

těchto škod.  Žádost ze dne 13.12.2017 pak specifikuje výjimku z tohoto zákazu, který se vztahuje na lesní cesty, 

které slouží zároveň jako udržované běžecké tratě.  

        Po zvážení všech okolností a s přihlédnutím k žádosti o změnu původního rozhodnutí a umožnění vstupu na 

udržované běžecké tratě v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, rozhodl zdejší orgán 

státní správy lesů vydat dle ust. § 101 a § 102 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

„nové rozhodnutí“, tak, jak je výše uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

        Vzhledem k povaze věci (veřejný zájem a hrozící vážná újma) rozhodl MěÚ Ostrov, odbor životního 

prostředí vyloučit dle § 85 odst. 2 písm. a) a b) správního řádu odkladný účinek odvolání a o zákazu vstupu do 

lesa je rozhodnuto „bezodkladně“. Důsledkem je předběžná vykonatelnost tohoto rozhodnutí ve smyslu § 74 

odst. 1 a 2 správního řádu.  

        Vzhledem k tomu, že je rozhodnutí adresované osobám, které nejsou známy, doručuje se toto rozhodnutí 

v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. správního řádu, veřejnou vyhláškou. 
        

P o u č e n í  o  o d v o l á n í 
 

         Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81, § 82 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů od jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu v Ostrově písemně nebo ústně 

do protokolu. Prvním dnem této 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. Jindra Jerglová 

                                                                                                                                         vedoucí 

                                                                                                                         odboru životního prostředí 

mailto:podatelna@ostrov.cz


Jáchymovská 1, PSČ 363 01 Ostrov,      

 tel.: 354 224 999,       IČ: 00254843,         podatelna@ostrov.cz 

návštěvní hodiny: po, st 7.00 – 17.00 hod. 

 

Přílohy: 
 

Příloha č.1 - mapový zákres – revír Velflík 

Příloha č.2 - mapový zákres – revír Bor 

Příloha č.3 - mapový zákres – revíry Horní Blatná, Potůčky a Plešivec 

Příloha č.4 - zpřístupněné lesní cesty, udržované jako běžecké tratě  

 
 

 

 

R o z d ě l o v n í k  
 

Účastníci řízení (dle ustanovení §27 odst. 1 písm. a) správního řádu)  
 

1. Lesy České republiky s.p., Lesní správa Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 119, 362 35 Horní Blatná 

2. Neznámé osoby 
 

K vyvěšení na úřední desce (po dobu 15 dnů): 

Orgán státní správy lesů žádá níže uvedené obce, aby zajistily vyvěšení této vyhlášky včetně příloh po 

dobu platnosti trvání tohoto rozhodnutí 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. 

 

     3. Město Horní Blatná, Náměstí Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná 

      4. Město Hroznětín, Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín 

      5. Město Abertamy, Farní 2, 362 35  Abertamy 

      6. Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

      7. Obec Hájek, Hájek 68, 363 01 Ostrov 

      8. Obec Potůčky, Potůčky 58, 362 38 Potůčky 

      9. Obec Vojkovice, Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice 

    10. Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov  

    11. Obec Merklín, Merklín č.p. 6, 362 34  Merklín 

    12. Obec Pernink, T.G.M. 1, 362 36 Pernink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                                                       Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

 

 

 

 

mailto:podatelna@ostrov.cz


Jáchymovská 1, PSČ 363 01 Ostrov,      

 tel.: 354 224 999,       IČ: 00254843,         podatelna@ostrov.cz 

návštěvní hodiny: po, st 7.00 – 17.00 hod. 

 

Příloha č. 1 - revír Velflík 
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Příloha č.2 - revír Bor 
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Příloha č.3 - revíry Horní Blatná, Potůčky a Plešivec 
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Příloha č.4 - zelenou barvou jsou zvýrazněny zpřístupněné lesní cesty, 

udržované jako běžecké tratě  
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