
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Veřejná vyhláška 
opravné rozhodnutí 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/II, 
370 76 České Budějovice, IČO: 70890650 (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán státní správy,  
dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění  
a dle ustanovení. § 48a odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „ZoL“), podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  
 

rozhodl  
 

v řízení zahájeném z moci úřední  
 
 

o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části  rozhodnutí vydaném  
formou opatření obecné povahy 

 
ze dne 7. 7. 2021, č.j. KUJCK 76605/2021, sp. zn. OZZL 75943/2021/anko SO ve věci vyloučení vstupu do lesa 
takto: 
 

Původní znění výrokové části 
 

Krajský úřad – Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:70890650 (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle 
§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle § 48a odst. 
2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“), rozhodl na základě žádosti právnické osoby Lesy České republiky s.p., 
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, podané prostřednictvím lesního správce Ing. Čestmíra Michala,  
LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel“), dle § 19 odst. 4 ZoL 
takto: 

dočasně se vylučuje vstup do lesa 
 

na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve vlastnictví státu, s právem hospodařit právnickou osobou, které  
je svěřeno nakládání s těmito lesy (LČR), nacházejících se ve správním obvodu obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, Třeboň a Soběslav, konkrétně na katastrálních územích 
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k.ú Kardašova Řečice, k.ú. Kolence, k.ú. Klec, k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí, k.ú. Nítovice,  
k.ú. Drahov, k.ú. Hamr, k.ú Vlkov nad Lužnicí. 
 
Zákaz vstupu do lesa se nevztahuje na vlastníky lesa, osoby podílející se na zpracování následků větrné 
kalamity, orgány statní správy lesa a vrchního státního dozoru v lesích, Českou inspekci životního prostředí, 
složky integrovaného záchranného systému, osoby, pro které představují předmětné pozemky jediný přístup  
či příjezd k pozemkům a jiným nemovitostem, které vlastní nebo je mají v nájmu a dále na osoby vykonávající 
v lesích činnosti na základě zvláštních právních předpisů. 
 

 
Účinnost a platnost opatření obecné povahy: 

 
Vyloučení vstupu do lesa se stanovuje na dobu ode dne zveřejnění vyhlášky na úřední desce  
do dne 30.9. 2021 

 
Vzhledem k hrozícímu nebezpečí neurčitému okruhu osob (tj. z důvodu ohrožení veřejného 
zájmu) nabývá předmětné opatření v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky  
na úřední desce. 
 

Nové znění výrokové části: 
 

Krajský úřad – Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:70890650 (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle 
§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle § 48a odst. 
2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“), rozhodl na základě žádosti právnické osoby Lesy České republiky s.p., 
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, podané prostřednictvím lesního správce Ing. Čestmíra Michala,  
LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel“), dle § 19 odst. 4 ZoL 
takto: 

dočasně se vylučuje vstup do lesa 
 

na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve vlastnictví státu, s právem hospodařit právnickou osobou, které  
je svěřeno nakládání s těmito lesy (LČR), nacházejících se ve správním obvodu obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, Třeboň a Soběslav, konkrétně na katastrálních územích 
 
k.ú Kardašova Řečice, k.ú. Kolence, k.ú. Klec, k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí, k.ú. Nítovice,  
k.ú. Drahov, k.ú. Hamr nad Nežárkou, k.ú Vlkov nad Lužnicí. 
 
Zákaz vstupu do lesa se nevztahuje na vlastníky lesa, osoby podílející se na zpracování následků větrné 
kalamity, orgány statní správy lesa a vrchního státního dozoru v lesích, Českou inspekci životního prostředí, 
složky integrovaného záchranného systému, osoby, pro které představují předmětné pozemky jediný přístup  
či příjezd k pozemkům a jiným nemovitostem, které vlastní nebo je mají v nájmu a dále na osoby vykonávající 
v lesích činnosti na základě zvláštních právních předpisů. 
 

 
Účinnost a platnost opatření obecné povahy: 

 
Vyloučení vstupu do lesa se stanovuje na dobu ode dne zveřejnění vyhlášky na úřední desce  
do dne 30.9. 2021 

 
Vzhledem k hrozícímu nebezpečí neurčitému okruhu osob (tj. z důvodu ohrožení veřejného 
zájmu) nabývá předmětné opatření v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky  
na úřední desce. 
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Odůvodnění 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/II, 
370 76 České Budějovice, IČO: 70890650 (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán státní správy,  
dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění  
a dle ustanovení. § 48a odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „ZoL“), zjistil na základě upozornění osoby dotčené jím vydaným opatřením 
obecné povahy chybu v písemném vyhotovení opatření obecné povahy ze dne 7. 7. 2021 vedeným pod  
č.j. KUJCK 76605/2021, sp. zn. OZZL 75943/2021/anko SO, vydaném ve věci vyloučení vstupu do lesa. Ve 
výše uvedeném opatření obecné povahy se vyskytla zřejmá nesprávnost (vzhledem k oblasti postižené větrnou 
kalamitou) kdy ve výčtu katastrálních území, na něž se předmětný zákaz vstupu do lesa vztahuje, bylo chybně 
uvedeno katastrální území Hamr (637017) namísto katastrálního území Hamr nad Nežárkou (776122). 
Z tohoto důvodu krajský úřad využil ustanovení § 70 správního řádu a rozhodl se toto pochybení bezodkladně 
napravit. 

 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, 
podáním, učiněným u Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství  
a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/II, 370 76 České Budějovice. 
 

 

 

 

 
Ing. Zdeněk Klimeš       
vedoucí odboru 
 

 

 

 

vyvěšeno dne:                                                                              sejmuto dne: 
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Rozdělovník 
 

• LČR s.p., LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec se žádostí  
o vyvěšení kopií opatření obecné povahy na přístupových cestách do lesa do 30. 9. 2021  
(obdrží do DS) 

 
K vyvěšení na úřední desce obdrží: 
 

• Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kanceláře ředitele (zde)  
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Klášterská 135, 377 01 

            Jindřichův Hradec (obdrží do DS) 
• Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

(obdrží do DS) 
• Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav 

            (obdrží do DS) 
• Městský úřad Kardašova Řečice, nám. Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice 

(obdrží do DS)  
• Obecní úřad Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17 

            Novosedly nad Nežárkou (obdrží do DS) 
• Obecní úřad Klec, Klec 75, 379 01 p. Třeboň (obdrží do DS) 
• Obecní úřad Val, Val 67, 391 81 Veselí nad Lužnicí (obdrží do DS) 
• Obecní úřad Hamr, Hamr 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí (obdrží do DS) 
• Obecní úřad Drahov, Drahov č. 15, 391 81 Veselí nad Lužnicí (obdrží do DS) 
• Obecní úřad Vlkov, Vlkov 36, 391 81 Veselí nad Lužnicí (obdrží do DS) 

 
 
Úřady se žádají o vyvěšení tohoto opravného rozhodnutí na úřední desce do 30. 9. 2021 a po tomto datu 
o sejmutí, vyznačení údajů o vyvěšení a neprodlené vrácení opatření obecné povahy zpět krajskému 
úřadu, odboru životního prostředí 
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