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Rozhodnutí
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí jako obecní
úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písmeno a) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,lesní zákon“) příslušný podle § 48 odst. 1 písmeno e) citovaného zákona
rozhodl
podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, takto:
stanovil
zákaz vstupu do lesů
ve vlastnictví p. Anny Janištinové, Plovdivská 2466/4, 616 00 Brno - Žabovřesky, a p. MUDr. Ireny
Kučerové, U Studánky 520/31, 170 00 Praha - Bubeneč, nájemce spol. Lesy Bačov s.r.o., IČ 25090071,
Sány 127, 289 06 Sány, jednatel p. Josef Ždárský, Sány 127, 289 06 Sány, nacházejících se na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa (KN) p.č. 741, 744/1, 744/3, 744/7, 744/9 a 745 v k. ú. Sány
na dobu od 1.12.2015 do 24.12.2015 a to z důvodu ochrany mladých lesních porostů.

Současně se žadateli ukládá podle § 51 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
aby s odkazem na toto rozhodnutí, zákaz vstupu zřetelně vyznačil v terénů (zejména na začátku a konci
lesních cest) a doplnil orientační mapkou. Po uplynutí doby zákazu, toto označení odstranit.
Účastník/ci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Lesy Bačov s.r.o., IČ 25090071, Sány 127, 289 06 Sány
e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz
internet: www.mesto-podebrady.cz

úřední hodiny: po a st 8-11, 12-17 hod, ct 8 – 11 hod tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
podatelna MěÚ : po a st 7-17, út a čt 7-15, pá 7-14 hod.
DIČ: CZ00239640
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O d ů v o d n ě n í:
Žadatel spol. Lesy Bačov s.r.o., IČ 25090071, Sány 127, 289 06 Sány, která je současně i nájemcem
lesních pozemků (KN) p.č. 741, 744/1, 744/3, 744/7, 744/9 a 745, k. ú. Sány, požádala pod
čj.:0041491/DZZ/2015/ SCe dne 3.11.2015 o stanovení zákazu vstupu do lesů na dobu od 28.11.2015 do
24.12.2015 z důvodu minimalizace škod na mladých lesních porostech, způsobených každoročně
nepovolenou těžbou vánočních stromků.
Orgán státní správy lesů, MěÚ Poděbrady oznámil veřejnou vyhláškou dne 9.11.2015 pod
čj.:0041491/DZZ/2015/SCe zahájení správního řízení ve věci stanovení zákazu vstupu do lesů. V rámci
tohoto oznámení stanovil lhůtu pro navrhování důkazů a činění návrhů. Současně nechal výše uvedené
oznámení vyvěsit po dobu 15 dnů na úřední desce ORP Poděbrady a úřední desce Obce Sány.
Po marném uplynutí lhůty, sejmutí uvedeného oznámení z úřední desky a zpět zaslání výše uvedených
oznámení, posoudil orgán státní správy lesů žádost čj.:0041491/DZZ/2015/SCe. Vzhledem k tomu, že
nebylo možné vyhovět žádosti ve věci navrhovaného termínu zákazu vstupu do lesa, z důvodu procesních
úkonů činěných orgánem státní správy lesů, orgán státní správy lesů stanovil v rámci tohoto řízení termín
zákazu vstupu do lesa od 1.12.2015 do 24.12.2015 a rozhodl v zájmu ochrany mladých lesních porostů
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Práva a povinnosti vlastníka lesa přecházejí podle ustanovení § 58 odst. 1 lesního zákona a v rozsahu
nájemní smlouvy na nájemce lesních pozemků se kterými má právo hospodařit společnost Lesy Bačov
s.r.o., Sány č. 127, 289 06 Sány.

P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník správního řízení podat podle ustanovení
§ 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se 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 ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj se sídlem
Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Poděbrady. Odvolání se podává v jednom
vyhotovení pro správní orgán a dále po jednom vyhotovení pro každého účastníka správního řízení.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Poděbrady.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
otisk úředního razítka

pověřená úřední osoba
Ing. Svatopluk Čech
odbor dopravy a životního prostředí
oddělení životního prostředí
Součástí příloha č.1 (mapový podklad)
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Účastníci řízení (obdrží na doručenku):
Lesy Bačov s.r.o., Sány č. 127, 289 06 Sány (ISDS)
(s žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět na MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního
prostředí, oddělení životního prostředí)
Obec Sány, 9. května 16, 289 06 Sány (ISDS)
Město Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady (interní doručení)
Na vědomí:
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nymburk, Pobřežní 1953, 288 02 Nymburk (ISDS)
Žádám tímto níže uvedené obce o vyvěšení na úřední desce po dobu trvání zakázat vstup, popřípadě o
vyhlášení obecním rozhlasem.
Obec Sány, 9.května 16, 289 06 Sány (ISDS)
Obec Opolany, Opolany 68, 289 07 Opolany (ISDS)
Obec Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek (ISDS)
Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou (ISDS)

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno dne …………………
Sejmuto dne …………………
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)
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Příloha č.1 (součást rozhodnutí čj.: 00/DZZ/2015/SCe)

