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R O Z H O D N U T Í 

 
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů věcně a místně 

příslušný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 48 odst. 1 písm. e) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

(dále jen správní řád)  

 

 podle § 19 odst. 3 lesního zákona na dobu od 6.12.2014 do 24.12.2014 

 
 

zakazuje vstup do lesa mimo značené 

turistické cesty 

 
v lesní lokalitě Rampach v obci Cholina, v katastrálním území Cholina, parcela KN č. 

166/1, 458/1, 461/1, 502.   
 

 

z důvodu ochrany mladých lesních porostů před nezákonným vyřezáváním vánočních stromků. 

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. Zákaz vstupu se nevztahuje na osoby vykonávající v lese práce v těžbě a 

přibližování dříví a v oblasti myslivosti. 

 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 správního řádu : 

 

 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, IČ: 00299308  

 Lesy města Olomouce, a.s., Lomená 177/ 4, 779 00 Olomouc - Neředín, IČ: 28633032  

 

 

Odůvodnění: žadatel jako vlastník větší výměry lesů v uvedené obci a katastrálním území požádal 

dne 1.12.2014 o stanovení zákazu vstupu do lesů na uvedené předvánoční období, v němž v minulých 

letech docházelo k značným devastacím mladých lesních jedlových a borových kultur nezákonným a 

neodborným vyřezáváním vánočních stromků, a to i přes veškerou snahu vlastníka lesa tyto škody 

omezit zvýšenou kontrolou v lese. 

 

 

 

  



Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 

81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém 

rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 

Krajskému úřadu Olomouc, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 

40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního 

prostředí, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel. 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 Litovel. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 

odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

                       otisk úředního razítka 

 

 

   
             Ing. Pavel Kurfürst 

                                                                                                   vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky obdrží účastníci řízení: 

 

 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 

 Lesy města Olomouce, a.s., Lomená 177/ 4, 779 00 Olomouc - Neředín 

 

 

Na vědomí v právní moci obdrží: 

 

 Obec Cholina, 783 22 Cholina 52 

 Obec Loučka, 783 22 Loučka 76 

 

 

1x spis 
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