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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle 
ustanovení  § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 1 písm. e) a o) a § 51 zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní 
zákon“), a jako místně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 11 a 143 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 61 a 
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,   
v y d á v á   formou dle ust. § 25 správního řádu toto 
 

R O Z H O D N U T Í 
o   d o č a s n é m   v y l o u č e n í   v s t u p u   d o   l e s a 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, 
v souladu s ust. § 19, odst. 3 lesního zákona, dočasně vylučuje v zájmu ochrany zdraví a 
bezpečnosti občanů v souvislosti se zpracováním kalamitního dříví po bouři z 29.10. 
2017 vstup veřejnosti do lesa definovaný v ust. § 19, odst. 1 lesního zákona takto: 
 
Vylučuje se vstup na lesní pozemky v majetku Lesního družstva obcí Přibyslav 
v katastrálních územích: 
Račín u Polničky, Vepřová, Radostín u Vojnova Městce, Újezd u Žďáru nad Sázavou, 
Hodíškov, Obyčtov, Březí nad Oslavou, Kotlasy, Jámy, Vatín, Ostrov nad Oslavou, 
Nové Veselí, Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Sklené u Žďáru nad Sázavou a Světnov.  
Jednotlivé parcely v daných k.ú., na který je zákaz vstupu vydán, jsou uvedeny v příloze č.1, 
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
Obecně jde o lesní pozemky Lesního družstva obcí Přibyslav v prostoru mezi obcemi 
Vepřová – Radostín – Račín – Velká Losenice, dále pak mezi obcemi Světnov – Sklené – 
Jámy a dále mezi obcemi Vatín – Hodíškov – Ostrov a Újezd. 
Orientační vymezení lokality je zakresleno v mapce, která je jako příl.č.2 nedílnou přílohou 
tohoto rozhodnutí.  
Vstup na shora uvedené lesní pozemky v rámci obecného užívání lesů je vyloučen 
dočasně na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 10.2.2018. 
Odkladný účinek odvolání se podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vylučuje, neboť to 
naléhavě vyžaduje veřejný zájem. 
 
 
Současně se kalamitou zasaženým dále vyjmenovaným vlastníkům lesa (účastníku řízení 
uvedenému pod číslem 1) 
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podle § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá, aby: 

1. s odkazem na toto rozhodnutí zákaz vstupu zřetelně označili v terénu na svých 
pozemcích, vyznačili dobu, po kterou je zákaz platný a po uplynutí doby zákazu 
označení odstranili.  

2.  neprodleně a přednostně, nejpozději do lhůty stanovené tímto rozhodnutím, odstranili 
na svých pozemcích, zejména v bezprostředním okolí (50m) zpevněných lesních cest 
a turistických tras ohrožující stav – tj. stromy nahnuté, napružené, jinak mechanicky 
poškozené, silně přeštíhlené atd., tedy takové, které hrozí pádem či jinou událostí 
způsobilou zapříčinit ohrožení života, vážné poškození zdraví či vznik škody na 
majetku. 

 
Účastníci řízení dle ust. § 27, odst. 1, písm b) z.č. 500/2004 Sb.: 
1. Lesní družstvo obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773 
2. Veřejnost vstupující do lesů v rámci obecného užívání lesů (§ 19, odst. 1 lesního zákona). 
 

O d ů v o d n ě n í 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel dne 2.11. 2017 
písemnou žádost od vlastníka lesa - Lesního družstvo obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 
Přibyslav o vydání rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa podle § 19 odst. 3 
lesního zákona. Jelikož toto podání nesplňovalo náležitosti podání, bylo dále na ústní výzvu 
orgánu SSL dále emailem doplněno žadatelem dne 7.11.2017 (soupis pozemků, na kterém 
se navrhuje vyhlásit zákaz vstupu a orientační mapka) a 13.11.2017 (zákres území do mapy 
1:50 000). Kompletní návrh byl dne 13.11.2017 orientačně prověřen v terénu. Bylo zjištěno, 
že na shora uvedených pozemcích ve vyjmenovaných katastrálních územích se nachází 
velké množství kalamitního dříví (odhad vlastníka lesa cca 145 tis m3), při dalších větrných 
poryvech dochází k uvolňování a pádu zavěšených či jinak poškozených stromů a hrozí tak 
přímé škody způsobené pádem stromů.  V těchto lesních porostech se dá předpokládat větší 
nasazení lesní techniky. Důvodem tohoto omezení je předcházení ohrožení zdraví a zajištění 
bezpečnosti občanů. 
Podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona, na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního 
podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a 
bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, 
nejvýše však na dobu tří měsíců. Podle § 19, odst. 1 lesního zákona má každý právo 
vstupovat do lesů na vlastní nebezpečí. Toto právo bylo tímto rozhodnutím dočasně 
omezeno.  
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů 
zohlednil výše uváděná fakta a po ověření situace na místě samém vydává toto rozhodnutí a 
využívá tak svého oprávnění daného mu ustanovením § 19, odst. 3 lesního zákona. Toto 
rozhodnutí je vydáváno v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti občanů při obecném užívání 
lesů (při větrných poryvech dochází k uvolňování a pádu zavěšených stromů) a to pouze na 
dobu nezbytně nutnou ke zpracování kalamity, resp. k odstranění ohrožujících faktorů (pád 
zavěšených stromů, pád vršků, manipulace se dřevem ukládaným na velké skládky a hráně 
a rizika z toho plynoucí atd..). Jelikož je veřejným zájmem, aby nedošlo k ohrožení zdraví a 
bezpečnosti občanů při obecném užívání lesa a jelikož je situace vzhledem k dále 
zavěšeným stromům hrozících pádem naléhavá, vyloučil správní orgán odvolání odkladný 
účinek a stanovil, aby vlastníci lesů neprodleně a přednostně, nejpozději do lhůty stanovené 
tímto rozhodnutím, odstranili na svých pozemcích (resp. jejich částech, jež jsou návštěvnicky 
exponované) ohrožující stav – tj. stromy nahnuté, napružené, jinak mechanicky poškozené, 
silně přeštíhlené atd., tedy takové, které hrozí pádem či jinou událostí způsobilou zapříčinit 
ohrožení života, vážné poškození zdraví či vznik škody na majetku. 
Při stanovení doby, po kterou je vyloučen vstup do lesů, správní orgán přihlédl nejen 
k množství nahodilé těžby, vlastnostem terénu a klimatické situaci, ale i k situaci na trhu 
s dřívím a na trhu práce v oboru. Tyto faktory mají podstatný vliv na rychlost zpracování 
kalamity. Stanovená doba, po kterou je vyloučen vstup do lesů podle správního orgánu 
přesně odráží popsanou situaci a postačuje k zajištění bezpečnosti osob a majetku 
v předmětných lesích. 
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P o u č e n í   o    o d v o l á n í 
Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení 
podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení  odvolání  ke Krajskému úřadu kraje Vysočina 
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu  Žďár nad Sázavou, 
odboru životního prostředí, Žižkova 227/1. První den lhůty je patnáctý den následující po dni 
vyvěšení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Proti rozhodnutí o 
vyloučení odkladného účinku se podle § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat. 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav   D o u b e k                         
vedoucí odboru životního prostředí             
 
příloha č.1: seznam parcel 

příloha č. 2:  mapky  s vyznačením lokality (5ks) 

Obdrží : 

1. Lesní družstvo obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav – do DS 
2. Veřejnost vstupující do lesů v rámci obecného užívání lesů (§ 19, odst. 1 lesního zákona) – 

prostřednictvím veřejné vyhlášky. 
 
Na vědomí (do DS):  

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou  
Obec Račín   Obec Vepřová 
Obec Radostín  Obec Újezd 
Obec Hodiškov  Obec Obyčtov 
Obec Březí nad Oslavou Obec Kotlasy 
Obec Jámy   Obec Vatín 
Městys Ostrov nad Oslavou  Městys Nové Veselí 
Obec Lhotka  Obec Sklené 
Obec Světnov 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto dne: 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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