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Rozhodnutie
Zákaz využívania lesov ve€nost-ou

Výrok
vydáva v zmysle § 30 ods, 4 zákona o le§och zákaz Vyt]živania lesov Verejnostou, V čase od 23.07 2022, od 06:00 hod_ do
odvolania

z dóvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a píebiehajúcich úžjestvu.júcich požiároch na lesný.h pozemkoch.

Zákaz sa Vzt'ahuje na Všetky lesné pozemky V okrese Košice-okolie,

Správcom Iesných pozemkov sa ukladajú povinnostiI

. V}značit-na Všetkých p.istupov,ých cestách a iných Vhodných miestach, ozneínovacimi tabulimi tento zákáz vstupu
Verejnosti,
, za bezpečit' zverej n en ie tohto zákazu na V,ivesnej tabuli prislušných lesných správ a polesí
. zabezpečit'intenžíVneprotipožiarnehliadky
. formou lesnej strážé zabezpečit plnenie uvedeného zákazu

Méstským a obecným úradom sa ukladá povinnost':

. ZabezpeČiť zverejnenie tohto zákazu na webovom sídle mesta a obce, rovnako tak na úradnej tabuli mestských a
obecných úradov a opakovane íormou Verejného rozhlasu

Tento zákaz sa nevzt'ahu.je na:

. obhospodarovaterovíesnýchpozemkov,

. LlžíVatel'ov pol'ovných revírov
, členov lesnej stráže, členov pol'ovníckej stráže, členov stíáže prírody a členov rybárskej stráže
. štátnych zamestnancov pli výkone štátnej spráVy
. záchranné a ozbrojené zložky slovenskej republiky

odóvodnenie
Okresný úrad Košice - okolie, pozemkov}2 a lesný odbor ako prislušný orgán štátnej správy lesrrého hospodárstva vydáva
tento zákaž VyuŽÍVania légov Verejnost'ou z vlastného podnetu z dÓVodu enormného nebezpečenstva Vzniku požialov a
rovnako tak už z píetrváVajú.ich požiarov na lesných pozemkoch- Z dóvodu pretrvávajúcich Vysokých teplót, nedostatklr
zrážok a 4iraznén]u poklesu vlhkosti lesnej hrabanky, padnutých konárov a lesných podrastov je tunajší orgán štátnej
sprá,,y lesného hospodáístva toho názoru, že vol'no časove tuíisti.ké aktivity širokej veíejnosti mUsia v uvedénom obdobi
Ustúpiť, pred rizikami Vzniku hospodá15kych a environmentá|ny.h škód na lesných porastoch spósobený.h požialmi. Z
Vyššie uvedených skutočností okresný úrad Košice-okolie, pozemkoqi lesný odbor rozhodol tak ako je to L.]Ýedené Vo
Výrokovej časti tohto rožhodnl]tia,

Poučenie
Podra § 30 ods, 4 zákona o leso(h sa na konanie o Vydávani a odvoláVani Zákazov alebo obmedzení Využivania lesov
Verejnostbu nevzt'ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Porušenie uvedeného zákazu 5a považuje za priestupok na úseku lesného hospodárswa a je zaň možno Uložit' pokL]tu do
3 320 eUL

Píi zmene klimatickej situácie ok.esný ú.ad Košice - okolie, pozemko,4i é lesný odbor Uvedený zákaz odvolá.
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