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ROZHODNUTÍ
Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2, zákona č.289lt995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím přešetřeni

stanoví,
podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zéů<onana územíLesního hospodářského celku LiPník
Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (LHC), na částech katastrálnícl,1 územi Chudíř, LouČeti,
Rejšice, Smilovice u Luštěnic, Vlkava, Bratronice u Luštěnic, Všejany, Lipník, Milovice nad
Latem, Benátecká Vrutice, Jiřice, Staré Benátky, Kbel, Brodce nad Jizerou, Struhy,
Luštěnice, Újezdec u Luštěnic, Lhota u Dřís, Hlavenec, Stará Boleslav
zákaz vstupu do lesů
v rámci obecného uživžmílesů na dobu od 15. 6. 2020
bezpečnosti občanůna územíLHC Lipník.

do 12. 9. 2020 v zájmu zdravi

a

Současně se Vojenským lesům a statkům ČR,s.p. (VLS ČR,s,p.), divizi Mimoň Podle
ustanovení § 51 odst. 1 lesního zákona ukládám, aby s odkazem na toto rozhodnutí zákaz
vstupu zřeteině označili v terénu (zejména u vjezdů na lesni komunikace) a po uplYnutí dobY
zákazu oznaěení od stranili.

odůvodnění:
Dne2.6.2020 obdržel VLsÚ žádost VLS ČR,s.p., IČ00000205 se sídlem Pod Juliskou 5, 160
64 praha,prostřednictvím divize Mimoň, ze dne I.6.2020 o vydaní zákazu vstuPu do lesŮ na
Lipník v zájmu zdtaví a bezpečnosti občanů.Na celém územi LHC LiPník
územi
dochazí v ramói klimatické změny k hromadnému odumíraníbřezo-boroqfch PorostŮ.
V těchto porostech dochazí k rozpaáu jednotlivých souší,u kterých hrozí nekontrolovatelné
zšceníuétuíi celých částíkmene, coimtůe ohrozit zdraví, nebo i život návŠtěvníkŮ lesa.
Zákaz vstupu do lesů již VLsÚ vydal pod SpMO 55t84-2l20l9-4707 ze dne l9.prosince
20|9.
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Zákaz vstupu do lesa byl stanoven v termínu od 1 . 1.2020 do 3. 3. 2020. Z dŮvodu
pokračujícíhokalamitního stavu a v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 lesního zákona VLsÚ
tento zákaz prodlužuje o tři rněsíce. Podle § 19 odst. 1 lesního zákona má každý právo
vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí. V rozpadajících se březových a lborových porostechje
oluoženízdraví a bezpečnosti osob značně zvýšené.Z důvodu zvýšenéhoohroženízdravi a
bezpečnosti osob VLsU rozhodl tak jak je výše uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možnése odvolat do 15 dnů od jeho obdrženík Mze CR
Praha, podáním u VLsU Praha.
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