OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
POZEMKOVÝ A LKSNÝ ODBOR
Hroncova 13, 041 70 Kofiicc
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Okresný úraä KoSice - okolic, pozemkovýa lesný odbor, ako prísluSný orgán štátnej správy

podfamw"a.$90ds-4zákona ŕ-18W20'3 7-u0^-" -". ^^

aozmene adoplnení niektorých zákonov, klorý podľa § 60 ods. 2 písm. a^'zákona'NR SR

Č. 326/2005 2. z. o lesoch vznení neskorších predpisov (ďalej len zákon olesoch)
vydáva

v zmyslc § 30 ods. 4 zukona o Iťsoch

zákaz využívania lesov verejnosťou
v ŕasc od 03. augusta 2018 do odvolania

pozJm^c^"yz^eMeh^o^tbeez^le<Xva1^7n^kuzTkoJy!a^a"/ltr^^é^^^^^^
v okrese KoSice-okolÍe,
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na vstupoch do lesa zabezpeíiť oxnániťnie o tomto zákaze tabuľami

.

xabezpeéiť zverejnenie lohto xáka/u \-hodným spôsdbom. za áťelom inťomiov

>

ama
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.

zabezpeôiťprimeranu protipožíamu hliadkovaciu einnosť
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Tento zákaz sa nevzťahuje na :
obhospodarovatcra lesných poxcmkov

.
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.

uíívaterov porovných revirov

*

Členov lesnej straže, Členov polovníckej strážc a ťlenov stráže prírody

.

Štátnych zamestnancov pri vvkone ŠtátneJ správy resp. služby
Odovodncnic

Okresný úrad Košice - okolie. poxemkový a lesný odbor vydal tento zákaz využívania
lesov verejnosťou, z vlaslného podnelu, 7 pí>dnetu obhospodarovatcľov lesov v okrese Ko5ice

- okolie azvyhlásenia iasu zvýäeného nebezpeíenslva vzniku požiaru vydaného Okresným
riaditeľstvom hasiéského a záchranného zb(>ru vKošiciach, C. ORHZ-KEl-974-007/2018.

zodňa3J.08.20018.

CieFom tohto zákazu je zametenie možného vzniku požiarov Ôinnost'ou vercjnosti
na Jesných pozemkoch vOkrese Košice-okoiie, preveneným znížením rixika vzniku
rozsiahlych Skôd na lesných ekosyslémocli.

ľouČcnie

PodFa § 63 ods. 2 zákona o lesoch sa priestupku na úseku lesného hospodárstva
dopustí aj tcn, kto neoprávnene používa alebo poškodzuje lesný majetok. ncplní iné povinností
ustanovcnŕ týmto zákonom alcbo uložené na jcho základc atcbo opatrcnia orgénov štátncj
správy lesného hospodárshä a lesníckej ochranárskej stužby.
Pudľa § 30 ods. 4 zákona o Iťsoch sa na konanie o vydávaní a odvolgvam' xákaztiv

alebo obmcdzení využívania lesuv verejnosťou nevzt'ahuje všeobecny prcdpis o správnom
konani.
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JUDr. Mária Sopková
vedúca odboru

