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dle rozdělovníku

I. Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, státní správa lesů (dále jen „orgán SSL“)
v přenesené působnosti, příslušný dle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10
a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
ve spojení s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),

oznamuje zahájení řízení
ve věci žádosti o trvalé odnětí pozemku určených k plnění funkcí lesů (PUPFL) části pozemku 268/1
v k. ú. Líšný, které jsou vymezeny Geometrickým plánem 323-23/2021
Geometrického plánu číslo 323-23/2021 vyhotoveného Ing. Václavem Prskavcem; Číslo položky
seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 694/95, zkontrolovaného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou Ing. Taťánou Perniklovou
PGP-357/2021-504 2021.03.15 11:10:17 CET (dále jen „GP č. 323-23/2021“) a to nově vymezené
pozemky p. p. č. 268/8 (200 m2), 268/9 (165 m2), 268/10 (83 m2), 268/11 (22 m2) o celkové výměře
470,00 m2. Důvodem žádosti o trvalé odnětí z PUPFL je již provedená realizace místní obslužné
komunikace III. třídy.
Řízení bylo zahájeno doručením žádosti městskému úřadu dne 29. 08. 2022 žadatelem
Obcí Koberovy IČO: 00262404, Koberovy č. p. 140, 468 22 Železný Brod. Žádost byla doložena
potřebnými náležitostmi dle vyhl. Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
(dále jen „vyhláška MZe o náležitostech odnětí PUPFL“, pozemky určené k plnění funkcí lesa
dále jen „PUPFL“) dne 29. 08. 2022 a byla zaevidována pod č. j. MUZB-OŽP-12011/2022-STAL,
žadatele Obec Koberovy IČO: 00262404, Koberovy č. p. 140, 468 22 Železný Brod. O trvalé odnětí
bylo požádáno v následujícím rozsahu:
k. ú.
Líšný
Líšný
Líšný
Líšný

parcela
268/8
268/9
268/10
268/11

zábor (m2)
200,00
165,00
83,00
22,00
470,00

účel
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, jiná plocha

vlastník
Česká
republika,
právo
hospodařit
s majetkem
Lesy ČR, s. p.

Č. j.: MUZB-OŽP-12385/2022-STAL

Účastníci řízení mají podle § 36 správního řádu právo se před vydáním rozhodnutí k věci vyjádřit,
případně nahlédnout do spisového materiálu. Lze tak učinit na Městském úřadu Železný Brod
v budově B, náměstí 3. května č. p. 18, 468 22, odbor životního prostředí, v kanceláři č. 203, 1. patro,
a to vždy v pondělí nebo ve středu od 8,00 do 17,00 hodin. Městský úřad Železný Brod stanovil lhůtu
pro případné vyjádření, která je uvedena níže v usnesení. Poté bude ve věci rozhodnuto.

II. Usnesení
Městský úřad Železný Brod určuje podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení
ve věci trvalého odnětí PUPFL k vyjádření

lhůtu do 15 dní ode dne doručení tohoto usnesení.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Obec Koberovy IČO: 00262404, Koberovy č. p. 140, 468 22 Železný Brod
Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové; Lesní správa Jablonec nad Nisou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:
Obec Líšný, IČO: 00673226, Líšný 2. díl, čp. 60, 468 22 Železný Brod

Odůvodnění
Městský úřad orgán státní správy lesů má za to, že stanovená lhůta je odpovídající účelu
a dává účastníkům řízení dostatečný prostor k vyjádření. Vyjádření účastníků není povinné.
Jedná se o akt koncentrace správního řízení, na později uplatněné námitky nemusí správní orgán brát
zřetel.

Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje.
Odvolání se podává u Městského úřadu Železný Brod. Podle § 82 odst. 3 správního řádu se odvolání
podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Mgr. Martin Hoření
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Železný Brod

Obdrží:
Obec Koberovy, Koberovy č. p. 140, 468 22 Železný Brod, IDDS: x7ubin6,
Obec Líšný, Líšný 2. díl, čp. 60, 468 22 Železný Brod, IDDS: rrkan5g,
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové;
Lesní správa Ještěd, IDDS: e8jcfsn
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