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Věc: Roáodnutí o lryloučenívstupu

Přílohy 1/1

/

do lesů

RoZHO,DNurí
lesích podle
Vojenský 1esní uřad 1VLsú), jako orgán státní správy lesů ve vojenských
a doplnění některých
ustanovení §47, odst.2,zákonaé.28glfi9Š Sb., o teiich a o změně
přešetření
předchozím
po
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

stanoví,

podle ustanovení §

l9

Lipník
odst. 4 lesního zákona na územíLesního hospodařského celku

Vojenských lesů a statků ČR, s.p, (LHC),

zákazvstupu do lesů

vzájmu zdravi a
vrámci obecného užívánílesů na dobu od 19. 10. 2020 do 18, 1, 2021
turistických
po
značených
bezpečnosti oběanů. Pohyb je s omezením povolen pouze
cykloturistické
a
pri tiz.b.ri"h pracíchje vstup naziačených turistické
ý.h cestách.
"ytii.,i.t
cesty téžzakáaán.
divizi M.imoň podle
Současně Vojenským lesům a statkům čR, s.p. CVLS čR, s.p.),

na toto rozhodnutí:
ustanovení § 51 odst. 1 lesního zákonaukládám, aby s odkazem
lesní komunikace) a po
zákazvstupu zřetelně označili v terénu (zejména u vjezdů na
uplynutí doby zákazu označeníodstranili

a cYkloturistických
přednostně asanačnítěžbu prováděli okolo značených turistických
cest
značených turistických a
zřetelně oznaéit zěl<azemvstupu pracovni plochy v blízkosti
cykloturistických cest.

odůvodnění:
se sídlem pod Juliskou
Dne 5. 10.z020obdrže1 VLsú žádost vLS čR, s.p.,Ič 00000205
10,2020 o lydaní zéťr.azll
162|15,160 00 praha, prostřednictvím divize Mimoii, ze dne 2,
občanů,Na uzemí LHC
vstupu do lesů ,ra ,i"e*j LHC Lipník v zájmu zdravi a bezpečnosti
a borových
Lipník ďocltťuí v rámci klimaticÉézměny k hromadnému Ódorní.uní březoqých

porostů. Vtěchto porostech dochází krozpadu jednotlivých souší,u kterých luozí
nekontrolovatelné zřicení větví i celých částíkmene, což můžeohrozit zdtaví, nebo i Žvot
návštěvníkůlesa. Zároveň se v lesních porostech ve zvýšenémíře pohybuje lesní
mechanizace, ěímžmuže také dojít k ohroženízdraví.

Podle § 19 odst. 1 lesního zákonamá každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpeČÍ.
Vjasanových porostech je ohroženízdraví a bezpečnosti osob anačně zrrýšené.ZdŮvodu
zvýšenéhoohroženízdravía bezpečnosti osob VLsU roáodl tak jak je qýŠeuvedeno.
Přednostně je z důvodu zrrýšenéhooh,roženízdtaví a bezpečnosti osob nutné asanovat
napadené stromý v okolí turistických a cykloturistických cest. V době asanační těžby je riziko
ohroženízdraví abezpeěnosti osob vysoké zdůvodu pohybu lesrťch strojů i samotré těŽbY.
proto je 1nýné ziů<azvstupu rozšířit i do těchto ploch, ač je pohyb po značených turistiokých a
cykloturistických cestách povolen.

,

Poučení:
proti tomuto roáodnutí je možnése odvolat do 15 dnů od jeho obdrŽení k tvtze ČR
Praha, podáním u VLsÚ Praha.

fax:973 204 080

tel.973 204 078

Vyřizuje: Ing. Petr Horka
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účastníciřízení:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
podnikové ředitelstvi
Pod Juliskou 162ll5
l60 00 Praha 6

Na vědomí:

obecní úřad chudíř
Chudíř 16
Z94 45 Chudíř
Městys Louěeň
Za Poštou 97
289 37 Loučeň

obecní úřad smilovice
Smilovice l1
294 42 Luštěnice
obecní úřad vlkava

obecní uřad Jiřice
Jiřice 56
289 22 Lysá nad Labem
Městský úřad Benátky nad Jizerou
Zémek 49
294 7| Benátky Nad Jizerou

obecní úřad Brodce
Dobrovická 34
294 73 Brodce nad Jizerou

obecní úřad Čachovice
Polní 48
2g4 43 Čachovice

obecní uřad Luštěnice
Boleslavská 171
294 42 Luštěnice

obecní úřad Lhota

Boleslavská 147
294 43 Vlkava

Boleslavská 47
277 14 Lhota

Obecní úřad Všejany

obecní úřad Hlavenec

Hlavní l20'

294 43 Všejany

Obecní úřad Lipník

Lipník 456

294 43 Čachovice

Městský uřad Milovice nad Labem
Nám. 30. Června 508
289 23 Milovice - Mladá

H|avenec294
294 74 Předměřice nad Jizerou

Městský úřad Brandýs nad Labem
Boleslav
Masarykovo nám. 1
250 01 Brandýs nad Labem

-

-

Stará

Stará Boleslav

