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Vec
Zákaz využívania lesov verejnosťou
Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor (OU-SL-PLO) ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej
správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (zákon o lesoch) z vlastného podnetu v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch na základe vyhlásenia času
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode
okresu Stará Ľubovňa od 20.07.2022 od 09:00, ktoré vydalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Starej Ľubovni
I. z a k a z u j e
využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch, ktoré obhospodarujú Vojenské lesy a majetky Slovenskej
republiky, š. p., Odštepný závod Kežmarok, v územnej pôsobnosti OU-SL-PLO, t. j. v okrese Stará Ľubovňa,
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol., Jakubany 71, 065 12 Jakubany, Wood Services
International k.s., Ponická cesta 117, 976 33 Poniky, Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa,
Nová Ľubovňa 657, 065 11 Nová Ľubovňa, Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo, Kolačkov 30,
065 11 Nová Ľubovňa, Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne (dotknuté subjekty), na zabezpečenie ochrany
lesov pred vznikom požiarov z dôvodu pretrvávajúceho suchého počasia.
Vydaný zákaz platí od 20.07.2022 15:00 hod. do „zrušenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na
lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa“ Okresným riaditeľstvom
hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni.
Tento zákaz sa nevzťahuje na obhospodarovateľa lesných pozemkov na uvedenom území, užívateľa poľovného
revíru na uvedenom území, členov lesnej stráže, členov poľovnej stráže a členov stráže prírody, štátnych
zamestnancov pri výkone štátnej správy, členov zložiek integrovaného záchranného systému.
OU-SL-PLO na zabezpečenie vykonateľnosti zákazu využívania lesov verejnosťou
II. u k l a d á
a) dotknutým subjektom zabezpečiť zreteľné označenie priestoru v teréne, v ktorom je vydaný zákaz využívania
lesov verejnosťou,
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b) Mestským úradom Stará ľubovňa a Podolínec a dotknutým obecným úradom zabezpečiť zverejnenie (skrátená
verzia dokumentu určená na zverejnenie je v prílohe) tohto zákazu spôsobom v mieste obvyklým (vývesné
informačné tabule, obecný rozhlas),
c) členom lesnej stráže ustanoveným pre dotknuté subjekty vykonávať kontrolu obmedzenia.
Tento zákaz bude zverejnený na internetových stránkach Mesta Podolínec, dotknutých obcí a Okresného úradu Stará
Ľubovňa po celú dobu trvania.
OU-SL-PLO ďalej
III. u p o z o r ň u j e
všetkých občanov, že porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok na úseku lesného hospodárstva podľa
§ 63 ods. 2 zákona o lesoch, za ktorý môže správny orgán uložiť pokutu do 3 320 eur v zmysle § 63 ods. 5 zákona
o lesoch.
Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.

Príloha
Skrátená verzia dokumentu určená na zverejnenie

Ing. Matúš Suchý
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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