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VYHLASKA

RoZIIoDNUTÍ
jako obecníúřadobce s rozšířenou
MagistrátměstaTeplice,odbordopra\,Ta životního
prostředí
působností
podle$ 2 odst.l zíkonač'314/2002
sb.,o stanoveni
obcís pověřenýmobecním
úřadem
a
působnosti,
stanoveniobcís rozšířenou
v p]atném
znění,a dále jako orgán státnísprávy lesůpřislušný
podleŠ48 odst.l písm'e) zákonač'289/1995Sb', o lesícha o změněa doplnění
některých
zákonů,
V p]atném
znění(dá1e,'lesní
zákon..)
stanoYuJe
podle$ 19odst.3 lesnihozákona

ZÁKAZ VSTUPU Do LESA
s okamžitouplatnostído 3l.08.2015 nebo do odvo|ání,
z důvoduochrany lesa před akutním n€ b € z pečím požárůnásledkem dlouhotrvajícíLosucha.
zák^z p|atí pro celé územísprávního obvodu obce s rozšíř€ n ou působnostíTeplice' tj. ve
správníchobvodechtěchtoobcí:
Bo slav
Bystřany
BŽany

Dubi

Duchcov
Háj u Duchcova
Hrob
Jeníkov
Kladruby

Kostomlatyp. Mil.
KoŠťany
Krupka
Lahošť
Mikulov
Modlany
Moldava
Novosedlice
Osek

Proboštov
RtyněnadBílinou
Srbice
Teplice
Ujezdeček
zabrušany
Zalany
Zim

Zíkaz se nevztahujena:
- osobyplnícív lesíchpovinnostiďe zvláštních
p|ávních
předpisů,
- nav]astníka
lesaa na osobyzajišťujíci
hospoc!ířskou
činnost
v lesev zájmuvlastníka,
- činnost
zaměstnanců
státnisprávy,
- činnost
s1oŽek
integrovaného
ác|L.anného
systému,
a to za podminky dodržovánípřísnýchprotipožáÍních
opatření,příp.podn1íDek
konkÍetního
vlastníka
l€ s a'
oDzP,MgMT€ p li*.
MÍovó.'iň' 297017.
4l5 95Tcplice
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lesaa právnichýma podnikajícím
se podle$ 5l odst' 1 lesnihozákonaukládávlastnikům
současně
na
tuto
veřejnou \ryhliáškuzákaz vstupu
v
lese,
aby
s
odkazem
hospodařicim
ryzickým o;bám
po
uplynutí doby zákazu vstupu
cest)
a
(ze.jména
na
začátku
lesních
v
terénu
;eteúě označili
odstranili.
označení
správni orgándle $ 85 odst.2 písm'a) zákonač.500/2004sb', správniřád, vylučujeodkladnýúčinek
odvolániproti tomutoroáodnutí.
odůvodněni
prostřediobdrželdne l0.0E'2ol5od l,esůČeské
MagistrátměstaTeplice,odbordopfa\Ta Životního
jednotkouLesní spÍávouDěčína LitoměŤice'podnět
oÍganizační
."pňbtity' ..p., zastoupeného
akutního
suchaa snim spojeného
t r,ynasenizitazu vstupudo lesa z důvodudlouhotrvajiciho
Ceského
Výstraha
vydána
do
odvolání
poia.ů'
dne
byla
Tét'oz
vzniku
nebezpečí
jev
poŽárů
nebezpečÍ
na
vysokého
pÍo
celou
ČR
2o15l55
č.
PVI
ústavu
hy<lro'meteorologického
v
souladu
kaje
Ústeckého
Křajský
úřad
vyhlásil
Dne
7'8.2015
nebezpeČi.
s vvsokýmstupiem
kJajedobu
pro celéúzemíUsteckého
sŇarizěnim Ústeckéhokrale Č'5/2oo3ze dne 12.11'2003,
odvolání.
poŽáni,
rovněŽ
do
vzniků
nebezpeči
zvýšeného
rozbodLorgán stálnísprálT
Ná zík]aclěvýšeuvedenéhoa po posouzenívš€ch známých s|.utečností
lesů
kterév zájmuochÍany
zákona,
3
lesniho
vstupudo lesůdle $ 19odst.
vyloučení
lesůo dooasném
shora
na
vlastníky'
působností
ohledu
bez
obvoduobces rozšířenou
správního
rozšiřilna cetéúzemí
v případě
správníorgánpro zatímza dostateěnou'
lhůtuzákazq tj. do 31'o8'2ol5'povaŽuje
uvedenou
rozhodnutí.
pominutí
zakazubudevydánonovézrušovací
důvodů
dřívěišího
v so;ladu; uýanovenim$ 85 odst.2 pism.a) správnlhořádlr\yloučilsprávníoÍgánodkladnýúčinek
veřejnéhozájmu, lderýmje eliminaceaktuáníhorizika vzniku lesních
odvoláníz důvodunaléhavého
požÁÍť|.
jsou dotčena
právadanáustanovením
$ 19 odst.l lesniho
Vzhledemk tomu Že timtorozhodnutim
dle ustanoveni$ 25
toto
rozhodnutí
doručuje
se
do
tesa,
přávo
vstupovat
každého
ákona' zejména
veřejnouvyhláškou.
Íoáodl správníorgántak,jak je uvedenove ÚÍoku tohoto
Na zakladÉ
6'se uvedeni'chskutedoostí
Íoáodnutí.
Poučení
sb', spÍávniho
Protitomutoroáodnutíse lze v souladus š 8I odst'l, $ 82 a $ 83 zákonač'5o0/2o04
iáju u piutne. ^eni odvolatve lhůtě15 ánůode dnejeho oznámenike KrajskemuuřaduÚsteckého
3118/48,400 02 UsÍ1nadLabem'
ul. velká Hradební
prostředí
a zemědělství,
kaje, o.dborživotního
prostředj.Protivýrokuo
a
Životního
dopravy
Teplice,
odboru
města
rr
Magistrálll
poáánímučiněným
řádu nedá
4 správního
85
odsl'
citace
ve
smyslu
rozhoclnutí
se
toboto
účinku
$
odklaáného
vyloučeni
odvolat.

,' oÍisk úředníhoruzítka,,

Bc. Ivána Miillerová
vedouciodborudopra\Y
a životníhoprostředj
psána',
,,elekroniclE po.te
oDŽP, M8M Teplice,
MiÍové
nán.2970f,415 95 Tepli@
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Toto oznámenímusí být v}.r'čšeno
po dobu zákazu na úřednídesce (i elektronické)příslušíého
obecního
úřadu,a to ve všechčástechkaŽdéobce a obce s rczšířenou
působností'
piíp.sdělenoi
dalšímzpůsobem
vmístě obvyklým(např.místníroálas). Po potvrzenídata\ryvěšení
a sejmutí
ádáme o navrácenizpět na adresuuvedenouv záhlavi.

v}věšenodne

,/p, a!.42{

Sejmutodne

/ l.la /(

Podpisa fazítkooprávněnéosoby,kterápotvrzujev}Yěšenía sejmutíroáodnutí:

Rozděloýnikpto účastni|v
řízení:
1- Sta|utárníhěsťoTeplice' án' sýoýady2/2,115 0] Teplie
2 Mč|loDubíR"ski :6J | 28,d l- 0l Dtbi
3. Město Duchcoý' nán. RepublilE 20/5,419 aI D chcoý
1. Město Hrob' U Rad ice 231, 4]7 04 Hrcb
5. Měýo KašthkyTepIicM 297, 4]7 23 Košt,any
6. Měýo Krupka Maríánsu nán' 22' 417 1r Knlpk'
7' Město osek, Zahruljní246' 117 05 osek
8, obec Bořislaý, Bořisloý 20' 1j5 aI
9' obec Bystřany' Prc^lýi 324]7 61 Rystřany
l0. obec BžanyBžan!50' 4]5 0] Bžo|ly
]]' obecHúj||Duchcoýd'Kubátow 155,4l722 Hój u Duchcoýd
12' obecJeníkov,oldřichoý 52' 4]7 21 oldřichaý u Dl.chcoýa
13. Obec Kladnlby, Klad,-ubr29, 415 0l Kladrub!
11' obec Kosto !a|! pod Milešoýknu,Lhenic|{á310' 417 51 Kostomla!,pod Milešaýkol|
]5' obecLahoš'Í,
Šýeřnaýa
22,1]7 25 LahosÍ
16' obec Mikuloý, TĚbí bán' 27, 119 01 Mih oy
17. ObecMo. any,Modlany 34,117 13 Modlany
13' obecMoldaýa'Moldaýa113,41781 Monaýa
19, obec Norosedlice' TřnoýaBM 208/]6' 4173] Noýosedlice
20' obec Proboštoý,nán' habody 700,1]7 I2 P|oboštoý
2 I' obec Rtyněnad Bílinou,Rb'ně nad Bílina 34, 1l 7 62 RryněnadBílikou
22' obec Srbice,sňíce 62, 4l5 0l Srbice
23' obe. Ljekleče^'
nán' B'NPn.aýč2 t15al ÚjPzd|Ček
24' obec zabruŠary),
Zabrušao,l' 117 71 Zabřušany
25' obec Zalany' Pražslýi93, 417 63 Zala\,
26' obec Zin' Zí|11
28' 115 al ziÚ
Lery Česv republil,,, s.p'' Přenysloýa l I06, 50l 68 Hru.]ecKrátoýé
. Ls Děčík'sláClkoýa2' 105 02 Děčíh,
. LS Ltoněřice Masarykoya665/3]' 112 01 Litoměřice
. Ls Lílýinoý'Máchova 1688' 436 a6 Litvíno.r6
Na ýědoní0)S):
AgentufuocfuanypřÍrcdr a kÍajínyČeskerepublilE, Michalslnj 260/j1, PSč412 0t Lironěřice
yelká Hfadební3I ] 8/48,400 02 Ús.í
KJajslg,úřadUstecvho kr,ie' odboÍžiýotního
p|ostředía zeměděIství,
oDŽP' MgM Teplice,
Mjrovénám.2970/7'
4l5 95 Teplice
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