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Dle rozdělovníku 
 
 
 
 
 

 

R  O  Z H  O  D  N  U  T  Í 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, rozhodl takto: 

 

Podle §70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále 

jen správní řád), se opravuje zřejmá nesprávnost v rozhodnutí čj.: MUBPH7933/2018 ze dne 

10.4.2018, ve věci o dočasného vyloučení vstupu do lesa. 

 

Ve výroku rozhodnutí se vypouští dovětek „včetně“ a tím se tedy zkracuje doba platnosti 

rozhodnutí a vyloučení vstupu do lesa o jeden den. 

 

Účastníci řízení podle §27, odst.1, správního řádu: 

 

 Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o., IČ: 015 59 109, Wurmova 562/9, 779 00 

Olomouc (dále taktéž „nájemce lesa“). 

 

Odůvodnění 

 

Dne 23.5.2018 požádala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o., IČ: 015 

59 109, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc o opravu zřejmé nesprávnosti, která spočívá 

v chybném uvedení doby platnosti tohoto rozhodnutí, konkrétně termínu ukončení omezení 

vstupu do lesa. Ten byl dle vyjádření v žádosti původně požadován pouze do 30.6.2018, tak 

aby na tento den již omezení nevztahovalo. Vzhledem k faktu, že původní žádost nájemce 

lesa ze dne 9.4.2018  jasně nevymezuje, zda je omezení vstupu do lesa požadováno i 

na den 30.6.2018, rozhodl orgán statní správy lesů, s přihlédnutím k právům vlastníka 

(nájemce) lesa, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení §83 odst.1 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 Zlínského kraje podáním učiněným 

u Městského řadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v 

souladu s ustanovením § 85, odst.1, správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze 

účastník, který jím může být přímo dotčen. 

 

 

 

M V D r .  H a n a  J e d o n o v á  

vedoucí odboru životního prostředí      

Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem 

Rozdělovník (účastníci řízení): 

1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o., IČ: 015 59 109, Wurmova 562/9, 779 00 

Olomouc 

2. fyzické osoby zdržující se v k.ú. Slavkov pod Hostýnem, Chvalčov, Chvalčova Lhota a 

Rajnochovice prostřednictvím úřední desky obcí v ORP Bystřice pod Hostýnem 

(vyvěšeno do 30.6.2018) 
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