
Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí 
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 393, fax: 493 545 285, e-mail: bisek@mujicin.cz 

 

 

Spis. zn.: ŽP-02/18597/2021/BiT Jičín, dne 28.7.2021 

Č.j.: MuJc/2021/18797/ZP/BíT   

*MUJCX011L60F* 
 MUJCX011L60F 

 

Oprávněná úřední osoba:   

Ing. Tomáš Bíšek - referent odboru životního prostředí 

 

Žadatel: 

Obec Libošovice, IČO 00271756, Libošovice č.p. 104, 507 44  Libošovice 

 

 

 

Rozhodnutí  
 

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 

odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „lesní zákon“) přezkoumal žádost, kterou dne 23.7.2021 podal 

Obec Libošovice, IČO 00271756, Libošovice č.p. 104, 507 44 Libošovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání 

 

I. vydává podle § 19 odst. 3 lesního zákona 

 

r o z h o d n u t í   

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

n a  d o b u  o d  1 . 8 . 2 0 2 1  d o  3 1 . 1 0 . 2 0 2 1   

 

Rozhodnutí se vztahuje na pozemky parc. č. 835, 704, 702, 712/1, 834/1 v katastrálním území 

Vesec u Sobotky v obci Vesec u Sobotky, Libošovice v majetku Obce Libošovice, IČO 

00271756, Libošovice č.p. 104, 507 44 Libošovice. 

Tento zákaz se nevztahuje na osoby vykonávající státní správu v oblasti životního prostředí, 

vlastníky lesních pozemků a osoby podílející se na zajištění prací při odstraňování napadených 

stromů a kůrovcových souší.  

Současně se žadateli podle § 51 odst. 1 lesního zákona ukládá, aby s odkazem na toto rozhodnutí 

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

zákazu označení odstranil. 

 

II. v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu, rozhodl o vyloučení odkladného účinku 

odvolání, protože to naléhavě vyžaduje veřejný zájem. 
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Odůvodnění:  

Dne 23.7.2021 podal žadatel Obec Libošovice, IČO 00271756, Libošovice č.p. 104, 507 44 

Libošovice žádost o vyloučení vstupu do lesů z důvodu provádění těžby dříví.  

Uzavření po dobu těžby je nutné z důvodu bezpečnosti a zamezení vzniku úrazů turistů 

procházejících údolím z obce Vesec u Sobotky ke Střehomi a opačně. Území Veseckého 

Plakánku je úzký profil údolí o délce 1,5 km a rozloze 10 hektarů, kde není možný bezpečný 

pohyb v průběhu těžby a odvozu dřevní hmoty bez uzavření lokality. 

Zákaz dočasného vstupu je vydán po dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny České 

republiky, Správa CHKO Český ráj a Obcí Libošovice, a to na období od 1.8.2021 do 

31.10.2021. V tomto období v dané lokalitě proběhne těžba kůrovcových souší. 

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů 

přezkoumal žádost o omezení vstupu do lesů v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a z těchto 

důvodu vydává rozhodnutí o zákazu vstupu na výše uvedené pozemky. Rozhodnutí se vydává 

bez odkladného účinku, protože to naléhavě vyžaduje veřejný zájem. 

 

Poučení o odvolání:  

Proti výroku I. tohoto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního 

orgánu.  

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí se dle § 85 odst. 4 nelze odvolat. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené u ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), a musí obsahovat údaje o tom, v 

jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění 

rozhodnutí je nepřípustné.  

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 

aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 

 

 

 

Ing. Marcela Svobodová 

vedoucí odboru životního prostředí 

  

  „otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
Obec Libošovice, IDDS: haca9gn 

 

Na vědomí: 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český ráj, IDDS: dkkdkdj 
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