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 M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  B O H U M Í N  
Odbor životního prostředí a služeb 
Masarykova 158 
735 81 Bohumín 

 
Město Rychvald 
Orlovská 678 
735 32 Rychvald 
Zastoupené advokátem 
JUDr. Jiří Obluk 
Nádražní 213/10 
702 00 Ostrava 

č. spisu MUBO/35332/2017/ŽPS 

  

Naše zn. MUBO/08869/2020/ŽPS 

Vyřizuje: Eva Liszoková 

Tel. 596092174 

E-mail: liszokova.eva@mubo.cz 

Datum: 11. 5. 2020 
 

Rozhodnutí 
 
Městský úřad Bohumín, obec s rozšířenou působností,  odbor životního prostředí a služeb jako 
orgán státní správy lesů (dále jen „orgán SSL“) příslušný podle § 48 odst. 1, písm. a) zák. č. 
289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a za použití 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
 
rozhodl  
 
dle § 3 odst. 3 lesního zákona a na základě podnětu, který podal žadatel: Město  Rychvald, 
IČO: 002 976 15, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zast. advokátem - JUDr. Jiří Obluk, IČO: 
154 455 69, Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava (dále jen „žadatel“), že část pozemku parc. č. 
3747/8 v k. ú. Rychvald, vyměřena geometrickým plánem č. 4207-119/2018, o výměře 4564 m2, 
je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 

- Město  Rychvald, IČO: 002 97 615, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zast. JUDr. Jiřím 
Oblukem, IČO: 154 45 569, Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava 

- Lesy České republiky, s. p., IČO 421 95 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08  
Hradec Králové,  

 
Odůvodnění: 
 
Podáním, doručeným na Městský úřad Bohumín dne 1. 9. 2017, navrhl žadatel vydání 
rozhodnutí dle § 3 odst. 3 lesního zákona, že část pozemku parc. č. 3747/8 v k. ú. Rychvald 
není pozemek určený k plnění funkcí lesa.  Žádost byla zdůvodněna tím, že na pozemku se 
nachází místní komunikace – ul. Eldorádo a ul. Vyhlídková – které slouží k příjezdu k rodinným 
domům a jsou vedeny v pasportu komunikací žadatele jako místní komunikace III. třídy. 

Orgán SSL posoudil žádost a po projednání vydal rozhodnutí č. j. MUBO/40942/2017/ŽPS dne 
16. 10. 2017. Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal dne 9. 11. 2017 a své odvolání doplnil 
dne 7. 12. 2017.  

Vyrozuměním č. j. MUBO/47102/2017 ze dne 15. 11. 2017 orgán SSL oznámil účastníkům 
řízení, že bylo proti rozhodnutí podáno odvolání. 

Odvolání bylo postoupeno dne 19. 12. 2017 pod č. j. MUBO/52232/2017 odvolacímu orgánu 
Krajskému úřadu pro Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
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„odvolací orgán“). 

Odvolací orgán vydal dne 27. 2. 2018 rozhodnutí, kterým rozhodnutí orgánu SSL v plném 
rozsahu zrušil, a věc byla orgánu SSL vrácena k novému projednání. Současně stanovil pokyny 
k doložení geometrického plánu části pozemku, která je předmětem žádosti, a k přezkoumání 
stavu daného pozemku v pozemkových knihách. 

Orgán SSL přerušil řízení dne 4. 5. 2018 usnesením č. j. MUBO/18740/2018 do 3. 8. 2018 a 
současně výzvou č. j. MUBO/46515/2018 ze dne 4. 5. 2018 určil lhůtu do 3. 8. 2018 k doplnění 
podkladů, které by mohly mít vliv na vydání rozhodnutí. 

Současně orgán SSL požádal příslušný katastrální úřad o zaslání nabývacích listin pro část 
předmětného pozemku v rozsahu od pozemkové knihy po současnost. S předložených listin 
vyplývá, že celý pozemek, vč. předmětné části, ohledně které je vedeno řízení, byl dříve zapsán 
pod parc. č. 99/1  a byl vždy lesním pozemkem.  

Žadatel ve lhůtě předložil geometrický plán č. 4207-119/2018, ve kterém je zaměřena část 
pozemku pod novým parc. č. 3747/9 v k. ú. Rychvald o výměře 4564 m2, která je předmětem 
žádosti. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 3747/8 v k. ú. Rychvald veden jako druh 
pozemku lesní pozemek, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Vlastníkem pozemku je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Lesy České 
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 508 00  Hradec  Králové – Nový Hradec Králové, IČO 421 
96 451.  

Dne 27. 8. 2018 oznámil orgán SSL místní šetření a důkaz ohledání na místě se srazem na ul. 
Michálkovické a Eldorádo dne 21. 9. 2018 v 10.30 hod. Místního šetření se zúčastnil zástupce 
žadatele p. Irena Kubíčková, na základě plné moci, zástupce spol. Lesy ČR, s. p. LS Ostrava 
Ing. Zuzana Kuchařová, předložen služební průkaz č. 1457 s pověřením k úkonům a zástupce 
orgánu SSL Mgr. Eva Liszoková, služební průkaz č. 091 s pověřením k právním úkonům. 

Z šetření byl pořízen protokol, který byl v opise zaslán účastníkům řízení. Žadatel do protokolu 
sdělil, že část pozemku, o kterém se vede řízení, slouží jako přístupové komunikace k rodinným 
domů, jsou využívány pro dopravu, údržbu a užívají je i Lesy ČR, s. p.  

Vlastník pozemku – spol. Lesy ČR, s. p. rozporoval označení části pozemku jako místní 
komunikace (označeno v geometrickém plánu) a namítnul, že zařazení části pozemku do 
pasportu komunikací bez souhlasu vlastníka je účelové a zavádějící. Dle  vyjádření vlastníka 
lesního pozemku jsou komunikace evidovány jako součást lesní sítě 3L. Šetření bylo ukončeno 
v 11.20 hod, protokol byl pochopen, podepsán. Fotodokumentace pozemků na místě nebyla 
pořízena, jelikož  situace na místě zůstává od posledních jednání nezměněna. 

Dne 9. 1. 2019 orgán SSL oznámil ukončení dokazování a vyzval účastníka řízení k seznámení 
se s podklady před vydáním rozhodnutí v termínu do 31. 1. 2019.  

Dne 30. 1. 2019 v 9,15 hod. se  dostavil na Městský úřad Bohumín zástupce žadatele JUDr. Jiří 
Obluk, který je zmocněn v dané věci zastupovat žadatele, a využil možnost nahlédnout do 
spisu. Při nahlížení do spisu si pořídil fotokopie. Současně požádal a prodloužení termínu 
k vyjádření do 8. 2. 2019.  Toto mu bylo umožněno. O nahlížení byl pořízen úřední záznam, 
který je součástí spisu. V termínu do 8. 2. 2019 se žádný z účastníků řízení k podkladům 
nevyjádřil. 

Orgán SSL vydal dne 25. 2. 2019 rozhodnutí č. j. MUBO/00968/2019/ŽPS ve věci, při 
rozhodování se vypořádal se všemi námitkami odvolacího orgánu. Proti rozhodnutí se žadatel 
odvolal. Spis byl postoupen odvolacímu orgánu – Krajskému úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ostrava, který toto rozhodnutí  dne 11. 11. 2019 v celém rozsahu zrušil a vrátil orgánu SSL 
k novému projednání.  

Orgán SSL se v novém projednávání znovu zabýval vymezením okruhů účastníků řízení dle § 
27 odst. 2 správního řádu v kontextu omezení práv vlastníka sousedního pozemku v tzv. 
ochranném pásmu lesa a oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 
správního řádu, jelikož počet účastníků řízení je vyšší než 30.  
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V oznámení byla účastníkům řízení dána možnost  navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a 
možnost nahlížet do spisu. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Rychvald v době od 
20. 12. 2019 do 31. 1. 2020 a na úřední desce MěÚ Bohumín  od 18. 12. 2019 do 31. 1. 2020. 

V průběhu nového zkoumání se  orgán SSL zabýval faktem, že předmětná část pozemku parc. 
č. 3747/8 v k. ú. Rychvald slouží jako příjezdová cesta k rodinným domům a je veřejně 
přístupná. Po celou dobu řízení však nebyl předložen žádný důkaz, že k tomuto stavu došlo 
legálně. Pro zřízení veřejné komunikace musí být vydána rozhodnutí podle platných právních 
předpisů, což  se v tomto případě nestalo. Jedná se tedy o nelegální stav. Pro uvedení do 
souladu stavu skutečného se stavem katastrálním je nutné dodržet platné právní předpisy, 
v tomto případě, mimo jiné, nutnost odnětí části pozemku z lesního fondu. Nelze stav 
legalizovat pouze na základě skutečnosti, že je část pozemku využívána jako veřejná 
komunikace, tato skutečnost nemůže změnit fakt, že se jedná o lesní pozemek. Lze zde uvést 
příklad, kdy by docházelo k vjíždění na různé lesní pozemky a tyto by se měly tímto 
automaticky stát pozemky nelesními, což není možné a bylo by to protizákonné jednání.  

V průběhu řízení nebyla doložena skutečnost, že byl v minulosti druh pozemku jiný než lesní 
pozemek –  dle listin zaslaných katastrálním úřadem je zřejmé, že předmětný pozemek byl vždy 
lesním pozemkem. Dle historické mapy z roku 1953 vyplývá, že lesní porost v té době 
zasahoval až do pozemků, na kterých se dnes nachází rodinné domy a předmětná část 
pozemku, na které se nachází v současnosti zpevněná komunikace, nebyla na okraji lesního 
pozemku, ale byla jeho součástí, obklopená porostem. Z ještě starších císařských otisků je 
patrné, že lesní pozemek zasahoval ještě hlouběji do lokality, na které se dnes nachází 
zástavba a cesta vedla téměř v polovině šíře tohoto pozemku.  Z těchto skutečností lze 
usuzovat, že v následujících letech docházelo ke kácení porostu a změny charakteru dané 
lokality, která se postupně začala měnit na pozemky se zástavbou a lesní cesta se  začala 
používat i veřejností. S ohledem na historicky známý fakt, kdy v druhé polovině minulého století 
nebyly veřejné plochy soukromým vlastnictvím, došlo k veřejnému užívání a pravděpodobně i 
k následnému  zpevnění této cesty. Ani tato skutečnost však neznamená, že předmětná plocha 
není lesním pozemkem. 

Dne 4. 3. 2020 vyzval orgán SSL všechny účastníky řízení k vyjádření se k podkladům před 
vydáním rozhodnutí výzvou č. j. MUBO/08926/2020. Výzva byla doručena účastníkům řízení 
dle § 27 odst. 1 datovou schránkou a účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu 
vyvěšením na úřední desce MěÚ Rychvald a MěÚ Bohumín. Termín k vyjádření se 
k podkladům byl ve výzvě stanoven do 30. 3. 2020. 

Dne 13. 3. 2020 byl orgán SSL požádán telefonicky  zástupcem žadatele  o zaslání jediného 
nového spisu – oznámení o zahájení řízení. Osobně se žadatel nedostavil z důvodu pandemie 
koronaviru. Orgán SSL zástupci žadatele toto oznámení zaslal datovou schránkou  dne 18. 3. 
2020. 

Žádný z účastníků řízení se  v novém projednání nevyjádřil ani nepodal námitky a připomínky. 

Správní orgán vycházel při rozhodování z těchto úvah: 

- celý pozemek parc. č. 3747/8 v k. ú. Rychvald je pozemek určený k plnění funkcí lesa 

- na části lesního pozemku, který vede podél pozemku, je zpevněná plocha – komunikace. Tato 
slouží jako přístup pro hospodaření v lese, současně slouží jako příjezd k zástavbě rodinných 
domů, v průběhu řízení žadatel nepředložil žádné doklady o vzniku této komunikace, tzn., že 
neexistuje žádné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby na lesním pozemku, která má 
být využívána jako místní komunikace, neexistuje ani rozhodnutí o odnětí části pozemku 
z PUPFL 

- dle územního plánu města Rychvald se část pozemku parc. č. 3747/8 v k. ú. Rychvald, která 
má být odňata, nachází v ploše veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch (kód 
plochy PV), jde o zastavitelnou plochu Z225 vymezenou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) 
stavebního zákona, zároveň je součástí zastavěného území podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
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- pro danou zpevněnou plochu nebylo vydáno stavební povolení ani jiné rozhodnutí vydané 
podle zvláštních předpisů (stavební zákon) 

- vyjádření silničního správního orgánu o zapsání plochy jako místní komunikace v pasportu 
komunikací není pro rozhodování dle § 3 odst. 3 lesního zákona směrodatné, navíc bylo toto 
zapsáno bez souhlasu vlastníka lesního pozemku 

- v průběhu řízení nebyla doložena skutečnost, že byl v minulosti druh pozemku jiný než lesní 
pozemek –  dle listin zaslaných katastrálním úřadem je zřejmé, že předmětný pozemek byl vždy 
lesním pozemkem, totéž je patrné z historických map 

- změnu druhu pozemku lze řešit pouze trvalým odnětím části lesního pozemku a toto řízení 
nelze nahradit rozhodnutím v pochybnostech 

- jako účastníky řízení byli orgánem SSL určeni žadatel a vlastník pozemku v souladu s § 27 
odst. 1  správního řádu a také účastníci  dle § 27 odst. 2 správního řádu, což jsou vlastníci 
sousedních pozemku: 

- Guba György Ing.,  73532 Rychvald 
- Gubová Olga PhDr. 73532 Rychvald 
- Kraus Robin a Krausová Kateřina, Rychvald 
- Slíva Jan Ing., , 70200 Ostrava 
- Zubel Petr, , 73532 Rychvald 
- Široký Martin a Široká Helena, , 73532 Rychvald 
- Mohyla Zdeněk Ing., , 71600 Ostrava 
- Šamaj Jaroslav a Šamajová Jiřina, 73532 Rychvald 
- Koleno Michal a Kolenová Pavlína, , 73532 Rychvald 
- Botoš Petr,  73532 Rychvald 
- Město Rychvald,  73532 Rychvald 
- Javorský Jiří a Javorská Jarmila,  73532 Rychvald 
- Mader Libuse,  Německo 
- Storchmeier Ilona, Německo 
- Súsling Dana Marie,  Německo 
- Mamica Petr,  73532 Rychvald 
- Fanfrla Lubomír a Fanfrlová Zdeňka,  73532 Rychvald 
- Maxerová Silvie,  73532 Rychvald 
- Jendřejčíková Jolana Mgr., 73532 Rychvald 
- Javorský Jiří,  73532 Rychvald 
- Javorský Libor,  73801 Frýdek-Místek 
- Bialek Lubomír,  70030 Ostrava 
- Stavařová Zdenka,  73532 Rychvald 
- Šurík Jozef,  Slovenská republika 
- Odstrčil Pavel a Odstrčilová Marie,  73532 Rychvald 
- Botošová Marcela 73532 Rychvald 
- Šustek Jaromír,  73532 Rychvald 
- Škrlík Vojtěch Ing.,  73532 Rychvald 
- Škrlíková Renáta Mgr.,  73532 Rychvald 
- Šedlecký Josef,  73532 Rychvald 
- Farníková Ryboňová Hana,  73932 Vratimov 
- Bujasová Hana Ing.,  74101 Nový Jičín 
- Hodečková Irena,  73532 Rychvald 
- Mintěl Aneta,  70030 Ostrava 
- Mandrlová Pavla Ing., Stěbořice 
- Nowak Karel a Nowaková Jana,  70800 Ostrava 
- Jakubíčková Marie,  735 32 Rychvald 
- Velčovská Božena,  735 32 Rychvald 
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-vlastník pozemku se  vyjádřil v průběhu řízení, kdy dne 27. 8. 2018 rozporoval označení části 
pozemku jako místní komunikace (označeno v geometrickém plánu) a namítnul, že zařazení 
části pozemku do pasportu komunikací bez souhlasu vlastníka je účelové a zavádějící. Dle  
vyjádření vlastníka lesního pozemku jsou komunikace evidovány jako součást lesní sítě 3L. 
 
Orgán SSL rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, jelikož komunikace se 
prokazatelně nachází na pozemku s ochranou PUPFL, nikdy nebyla z PUPFL odňata, ani 
prohlášena za nelesní pozemek a pro stavbu komunikace nebylo vydáno žádné rozhodnutí 
podle platných právních předpisů, (rozhodnutí stavebního úřadu). 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního 
řádu odvolání, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb Městského 
úřadu Bohumín. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. 
Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady 
odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín. 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA  v. r.  
vedoucí odboru životního prostředí a služeb 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

- Město  Rychvald, IČO: 00297615, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zast. JUDr. Jiřím Oblukem, 
IČO: 154 45 569, Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava 

- Lesy České republiky, s. p., IČO 421 95 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec 
Králové,  

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 
správního řádu): 
 

- Guba György Ing.,  73532 Rychvald 
- Gubová Olga PhDr. 73532 Rychvald 
- Kraus Robin a Krausová Kateřina, Rychvald 
- Slíva Jan Ing., , 70200 Ostrava 
- Zubel Petr, , 73532 Rychvald 
- Široký Martin a Široká Helena, , 73532 Rychvald 
- Mohyla Zdeněk Ing., , 71600 Ostrava 
- Šamaj Jaroslav a Šamajová Jiřina, 73532 Rychvald 
- Koleno Michal a Kolenová Pavlína, , 73532 Rychvald 
- Botoš Petr,  73532 Rychvald 
- Město Rychvald,  73532 Rychvald 
- Javorský Jiří a Javorská Jarmila,  73532 Rychvald 
- Mader Libuse,  Německo 
- Storchmeier Ilona, Německo 
- Súsling Dana Marie,  Německo 
- Mamica Petr,  73532 Rychvald 
- Fanfrla Lubomír a Fanfrlová Zdeňka,  73532 Rychvald 
- Maxerová Silvie,  73532 Rychvald 
- Jendřejčíková Jolana Mgr., 73532 Rychvald 
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- Javorský Jiří,  73532 Rychvald 
- Javorský Libor,  73801 Frýdek-Místek 
- Bialek Lubomír,  70030 Ostrava 
- Stavařová Zdenka,  73532 Rychvald 
- Šurík Jozef,  Slovenská republika 
- Odstrčil Pavel a Odstrčilová Marie,  73532 Rychvald 
- Botošová Marcela 73532 Rychvald 
- Šustek Jaromír,  73532 Rychvald 
- Škrlík Vojtěch Ing.,  73532 Rychvald 
- Škrlíková Renáta Mgr.,  73532 Rychvald 
- Šedlecký Josef,  73532 Rychvald 
- Farníková Ryboňová Hana,  73932 Vratimov 
- Bujasová Hana Ing.,  74101 Nový Jičín 
- Hodečková Irena,  73532 Rychvald 
- Mintěl Aneta,  70030 Ostrava 
- Mandrlová Pavla Ing., Stěbořice 
- Nowak Karel a Nowaková Jana,  70800 Ostrava 
- Jakubíčková Marie,  735 32 Rychvald 
- Velčovská Božena,  735 32 Rychvald 

 
 
Žádáme město Rychvald o vyvěšení rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce a 
s potvrzením o vyvěšení zaslání zpět na MěÚ Bohumín. 
 
 
 


