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Městský úřad Železný Brod 
odbor životního prostředí 

nám. 3. května č. p. 1 

468 22 Železný Brod 

 

Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa  
(opatření obecné povahy) 

 
 
Žadatel (vlastník, nájemce): 

jméno a příjmení (název): ………………………………………………..…………………………….. 

adresa (sídlo): …..………………………………………………………………………………………. 

datum narození (IČO): …………………………………..telefon ………….………………………….. 

 

Podávám tímto návrh na vydání rozhodnutí - omezení vstupu do lesa podle § 19 odst. 4 

zákona č.289/1995 Sb., o lesích na pozemku 

 

parc. č.: ............................................ v katastrálním území: .................................................... 

parc. č.: ............................................ v katastrálním území: .................................................... 

parc. č.: ............................................ v katastrálním území: .................................................... 

 

ve vlastnictví: .............................................................................................................................. 

Jedná se o porost(y): .................................................................................................................. 

 

Zdůvodnění požadavku: 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
V ………………..…                                                                                                                     
 
Dne…………………                                                       ............................................................. 
                                                                                                               podpis žadatele 
 
 
 
Přílohy: 
1. Situační náčrt do mapy katastru nemovitostí 
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Pozn. Poučení dle lesního zákona § 19 Užívání lesů odst. 4, 5  

 § 19 odst. 4 

(4) Orgán státní správy lesů může z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví nebo bezpečnosti 

fyzických osob vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa 

na dobu nejdéle 3 měsíců. Hrozí-li bezprostřední ohrožení lesa nebo zdraví nebo bezpečnosti 

osob, vydá orgán státní správy lesů opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření 

obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. O vydání opatření obecné 

povahy uvědomí orgán státní správy lesů dotčené osoby také způsobem v místě obvyklým. Orgán 

státní správy lesů může prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li splněny podmínky pro 

jeho vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3 měsíců. 

 

 § 19 odst. 5 

(5) O návrhu opatření obecné povahy se koná veřejné projednání, neurčí-li orgán státní správy 

lesů, že řízení o návrhu je písemné. Dobu a místo konání veřejného projednání orgán státní správy 

lesů oznámí na úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních 

obvodů se opatření obecné povahy týká, nejméně 10 dnů předem. Osoby, jejichž oprávněné zájmy 

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, jsou oprávněny podat proti návrhu opatření 

obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. V 

případě, že bylo opatření obecné povahy vydáno bez řízení o jeho návrhu, mohou být písemné 

odůvodněné námitky proti tomuto opatření obecné povahy podány ve lhůtě 5 pracovních dnů ode 

dne jeho zveřejnění. 


