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Vaše značka Značka      Oprávněná úřední osoba           V Telči 
 MěÚTelč 5443/2019 OŽP/So/221.2.5      Ing. Vlastislav Soukup            18. 07. 2019 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 Rozhodnutí 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů místně příslušný podle ust. § 11 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný  
podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odstavce 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“)   

rozhodl 

na základě žádosti Kanonie premonstrátů v Nové Říši, sídlo: U Kláštera 1, 588 65 Nová Říše, IČ 473 66 
567 v souladu s ust. § 67 a následujících správního řádu a v souladu s ust. § 19 odst. 3 lesního zákona 
takto: 

1) Zakazuje se dočasně vstup do lesů na lesních pozemcích p. č. 343, 344, 346 a 349 v k. ú. Nová 

Říše (lokalita „Okrouhlík“) a lesních pozemcích p. č. 669/1, 669/5, 666/2 a 673/1 v k. ú. 
Bohuslavice (lokalita „Vlčí krky“ a přírodní památka „Koupaliště u Bohuslavic“) za účelem 
jejich obecného užívání a jízdy na kole a na koni. 

2) Zákaz vstupu se vyhlašuje s okamžitou platností v termínu do 30. 9. 2019. 

3) Ze zákazu vstupu se vylučují: 

a) osoby, které v těchto lesích plní své povinnosti podle zvláštních právních předpisů např. 
složky Integrovaného záchranného systému (hasiči, Policie ČR, záchranná služba), státní 
správa lesů, osoby vykonávající právo myslivosti,  

b) zaměstnanci vlastníka lesa a osoby provádějící lesní práce v zájmu vlastníka lesa. 

4) Ukládá se vlastníku lesa povinnost, aby zřetelně v terénu vyvěsil na všech přístupových 
komunikacích, lesních cestách a pěšinách přiloženou informační ceduli + mapu o zákazu vstupu 
na lesní pozemky. Po uplynutí doby zákazu vstupu vlastník lesa uvedené cedule odstraní. 

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se vylučuje odkladný účinek odvolání proti 
tomuto rozhodnutí, a to vzhledem ke skutečnosti, že o zákazu vstupu do lesa je nutné rozhodnout ve 
veřejném zájmu bezodkladně, neboť hrozí újma na zdraví a majetku neurčitému okruhu účastníků. 

Účastníci řízení (ust. § 27 odst. 1 správního řádu): 
Kanonie premonstrátů v Nové Říši, sídlo: U Kláštera 1, 588 65 Nová Říše, IČ 473 66 567 

Dle rozdělovníku: 
 

PID 
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Odůvodnění 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, místně a věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen 
„správní orgán“) obdržel dne 02. 07. 2019 žádost Kanonie premonstrátů v Nové Říši, sídlo: U Kláštera 1, 
588 65 Nová Říše, IČ 473 66 567 podanou podle ust. § 19 odst. 3 lesního zákona a s odkazem na 
veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy MZe ČR č. j. 18918/2019-MZE-16212 ve věci vydání 
zákazu vstupu do lesa, účelové komunikace, stezky, pěšiny, trasy pro jízdu na kole, na koni nacházející se 
na lesních pozemcích p. č. 343, 344, 346 a 349 v k. ú. Nová Říše (lokalita „Okrouhlík“) a lesních 
pozemcích p. č. 669/1, 669/5, 666/2 a 673/1 v k. ú. Bohuslavice (lokalita „Vlčí krky“ a PP Koupaliště u 
Bohuslavic) s platností od 01. 07. 2019 do 30. 9. 2019. Žádost byla odůvodněná rizikem pádu větví a 
kůrovcových souší, které se na uvedených lesních pozemcích vyskytují. Žadatel jako přílohu doložil 
orientační zákres lokalit navržených k vyloučení vstupu zakreslený v turistické mapě. Dnem podání 
žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. 
 

Lesní pozemky p. č. 343, 344, 346 a 349 v k. ú. Nová Říše a lesní pozemky p. č. 669/1, 669/5, 666/2 a 
673/1 v k. ú. Bohuslavice jsou ve vlastnictví žadatele, tj. Kanonie premonstrátů v Nové Říši, sídlo: U 
Kláštera 1, 588 65 Nová Říše, IČ 473 66 567. 

Po provedení terénní prohlídky daného území bylo rozhodnuto žadateli vyhovět v plném rozsahu. Na 
dotčených lesních pozemcích se nachází nestabilní kůrovcové souše, ze kterých začínají opadávat větve a 
dále hrozí pád celých stromů. Na předmětných lesních pozemcích tedy hrozí reálné riziko ohrožení života 
a zdraví osob pohybujících se  po lese. Vlastník lesa bude také v průběhu období, ve kterém byl vyloučen 
vstup do lesa, realizovat nahodilou těžbu za účelem zpracování kůrovcových souší. Při realizaci nahodilé 
těžby taktéž  hrozí  zvýšené  riziko  úrazu  osobám, pohybujícím se v lesních  porostech.   

Zákaz vstupu se vztahuje na veškeré fyzické osoby s výjimkou těch,  které jsou uvedené ve  výroku  
tohoto  rozhodnutí, za  podmínek, které jsou také uvedené ve výroku rozhodnutí. Takto vymezený okruh 
fyzických osob umožňuje vstup do lesa pouze tomu, jehož  přítomnost v lese je,  anebo  může  být,  
nezbytná.   

O vyloučení vstupu do lesa je třeba rozhodovat ve veřejném zájmu bezodkladně, neboť hrozí újma 
neurčitému okruhu subjektů na zdraví a majetku, tak jak je uvedeno výše.  Z tohoto důvodu vyloučil 
správní orgán podle ustanovení  §  85 odst.  2  písm.  a)  správního  řádu případnému odvolání odkladný  
účinek. 

 
Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 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 ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Telč, odboru 
životního prostředí. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu 
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 
Vypraveno dne: 19. 07. 2019 

 

                                                         Ing. Vlastislav Soukup 
                                      vedoucí odboru životního prostředí 

                                    Městského úřadu Telč 
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Rozdělovník 
 
Obdrží účastník řízení do vlastních rukou: 
Kanonie premonstrátů v Nové Říši, sídlo: U Kláštera 1, 588 65 Nová Říše, IČ 473 66 567 
 

dále obdrží veřejnou vyhláškou fyzické osoby zdržující se v kastrálních územích Nová Říše a 
Bohuslavice prostřednictvím úřední desky městyse Nová Říše a obce Bohuslavice 
 

Příloha rozhodnutí:  
informační cedule + mapový zákres dotčených lesních pozemků 
 
 
Žádáme město Telč, městys Nová Říše a obec Bohuslavice o vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední 
desce po dobu 15-ti dnů a dále o jeho umístění na své elektronické desce umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
VYVĚŠENO DNE:       SEJMUTO DNE: 
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