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ROZHODNUTÍ
Uložení nezbytných opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí v lesích
Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost
ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 314/2002
Sb., zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen MěÚ SSL) podle
ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), dále § 48 odst. 1 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) a místně příslušný podle
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vlastníkovi lesa Josefu Kreuzigerovi, adresa neznámá, zastupovanému na základě opatrovnictví
obcí Hynčina, IČ 00302643, Hynčina 125, 789 01 Hynčina
podle ustanovení § 57 lesního zákona,
ukládá nezbytná opatření k odstranění hrozícího nebezpečí v lesích,
a to na pozemku p.č. 1036/2 v k.ú. Hynčina – lesní pozemek (na pozemek není aktuálně zařízena lesní
hospodářská osnova), v tomto rozsahu:
a) Do 31.5.2018 bude zpracováno veškeré kalamitní dříví v rozsahu nejméně 80 m3,
které se ke dni 31.1.2018 nacházelo na předmětném pozemku.
b) Realizaci opatření zabezpečí odborný lesní hospodář, podnik Lesy České republiky,
s.p., lesní správa Ruda nad Moravou (dále jen LČR).
c) LČR bude průběžně zajišťovat další nezbytná opatření k ochraně lesa do doby, než
bude určen známý vlastník lesa.
d) O provedených opatřeních bude vedena lesní hospodářská evidence a účetní
evidence.
e) Aby se předcházelo dalším škodám na lese, znehodnocování nebo krádeži dříví, LČR
je oprávněn zpracované dříví zpeněžit na trhu s dřívím za aktuální obvyklou cenu
dle příslušných sortimentů.
f) Tržby za dříví budou použity výhradně k úhradě nákladů na provedená opatření,
případný zisk bude evidován nezaměnitelným a dohledatelným způsobem do doby,
než bude určen známý vlastník lesa.
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g) Dotčené osoby poskytnou orgánu státní správy lesů součinnost při dozoru nad
plněním uloženého opatření.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Josef Kreuziger, adresa neznámá, zastupovaný na základě opatrovnictví obcí Hynčina, IČ
00302643, Hynčina 125, 789 01 Hynčina.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 Podnik Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové, zastupovaný na základě pověření Ing. Ivo Valentou, lesním správcem lesní správy Ruda
nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda nad Moravou.
Odůvodnění:
MěÚ SSL dne 13.10.2017 rozhodnutím č.j. 2017/1269/ZP-MUZB-4 uložil provedení nezbytných opatření
k odvrácení hrozícího nebezpečí v lesích v lesním porostu na lesním pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Hynčina,
který je ve vlastnictví Josefa Kreuzigera, adresa neznámá, v porostní skupině 411Ca6 (označení jednotky
prostorového rozdělení lesa podle lesních hospodářských osnov pro lesní hospodářský celek 722 803
LHO Zábřeh – ZO Zábřeh s platností od 1.1.2009 do 31.12.2018). Jednalo se o vytěžení kůrovcového a
pro kůrovce atraktivního dřeva v množství nejméně 70 m3, v termínu do 31.03.2018.
Odborný lesní hospodář, podnik Lesy České republiky, s.p., lesní správa Ruda nad Moravou (dále jen
OLH) předal orgánu SSL informaci o následcích větrné kalamity na vedlejším pozemku p.č. 1036/2 v k.ú.
Hynčina, kde se aktuálně nachází nejméně 80 m 3 vývratů a zlomů listnatých dřevin, zejména lip. Část
z této dřevní hmoty leží na příjezdové cestě k porostu č. 411Ca6 a brání tím provedení nahodilé těžby
v tomto porostu.
Na základě výše popsaného stavu vydal MěÚ SSL toto rozhodnutí zejména z toho důvodu, aby mohla
být již dříve uložená nahodilá těžba provedena v uloženém termínu.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 - 85 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne
jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným prostřednictvím Městského
úřadu Zábřeh. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení,
jež mu předcházelo. Odvolání se 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 na jeho náklady Městský úřad v Zábřehu. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí
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Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Josef Kreuziger, adresa neznámá, zastupovaný na základě opatrovnictví obcí Hynčina, IČ
00302643, Hynčina 125, 789 01 Hynčina, IDDS x8mbr8x
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
2. Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Lesní správa Ruda nad Moravou, IČ 42196451,
ul.9.května 2, 78963 Ruda nad Moravou - Ing. Ivo Valenta-osoba pověřená, IDDS e8jcfsn
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