
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí,  jako orgán státní správy lesů (dále jen „OSSL“) příslušný 
podle ust. § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“), 

prohlašuje
podle ust. § 3 odst. 4 lesního zákona

pozemek 
p. č. 327 v katastrálním území Babí u Náchoda o výměře 0,4403 ha,

v operátu katastru nemovitostí aktuálně vedený
v podílovém vlastnictví

  Ivy Kitlerové, nar. 8. 8. 1951,
 trvale bytem, Lesní 6, Babí, 547 01 Náchod (2/3 podíl), 

a 
Miroslava Vodáka, nar. 30. 9. 1918,

trvale bytem Ružova 6, 974 11 Banská Bystrica, Slovensko (1/3 podíl),

za pozemek určený k plnění funkcí lesa - lesní pozemek
ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona.

Odůvodnění:

OSSL obdržel dne 4. 10. 2019 od  Ivy Kitlerové, bytem Lesní 6, Babí,  Náchod (dále  jen „žadatel“),  žádost
o  prohlášení  pozemku  p.  č.  327  v  katastrálním  území  Babí  u  Náchoda  o  výměře  0,4403  ha v  jejím 
spoluvlastnictví  (2/3  podíl) za  pozemek  určený  k  plnění  funkcí  lesa  -  lesní  pozemek.  Se  žádostí  bylo 
předloženo vyjádření vydané Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování, ze dne 
30. 9. 2019 pod čj. MUNAC82252/2019, o souhlasu s požadovanou změnou druhu pozemku.  Z podání je 
zřejmé, že se na uvedeném pozemku v současné době nachází porost lesních dřevin ve stáří cca 80 let a že 
žadatel  ho  chce  v  budoucnu  obhospodařovat  jako  pozemek  lesní.  Výše  uvedeným dnem podání  bylo 
zahájeno správní řízení ve věci  prohlášení pozemku  p. č. 327  v katastrálním území Babí u Náchoda  za 
pozemek určený k plnění funkcí lesa - lesní pozemek podle ust. § 3 odst. 4 lesního zákona.

OSSL konstatuje, že pro vydání rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určené k plnění funkcí lesa  
podle ust. § 3 odst. 4 lesního zákona nejsou stanoveny ani lesním zákonem, ani jeho prováděcím předpisem
(vyhláškou) žádné náležitosti. Protože OSSL považoval shromáždění dalších dokumentů k projednávané
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Rozhodnutí 
o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa - lesní pozemek 

Obdrží

viz rozdělovník



věci za nepochybně potřebné (byl povinen zjistit stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti), musel si
v průběhu řízení  v rámci své úřední činnosti  podklady pro vydání rozhodnutí ve věci  obstarat  sám. Šlo  
konkrétně o tyto dokumenty:

- zařazení pozemku do souboru lesních typů a cílového hospodářského souboru vydané Ústavem pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad  nad Labem, pobočkou Hradec Králové (dále jen „ÚHÚL“), 
dne 8. 1. 2020 pod čj. ÚHÚL/4778/2019/HK;

- stanovisko  vydané  Městským úřadem Náchod,  odborem životního  prostředí,  oddělením  ochrany 
přírody a krajiny, dne 24. 1. 2020 pod čj. MUNAC 7667/2020/ŽP.

Podle ust. § 3 odst. 4 lesního zákona může pozemky (např. s druhem pozemku „ostatní plocha“ a způsobem 
využití  „jiná plocha“)  orgán státní správy lesů mj.  na návrh vlastníka pozemků prohlásit  rozhodnutím za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Na základě všech shromážděných podkladů pro rozhodnutí a ze skutečností známých z jeho úřední činnosti  
OSSL konstatuje, že 
1 podle  aktuálního  výpisu  z  katastru  nemovitostí  je  pozemek  p.  č.  327  v  katastrálním  území  Babí

u Náchoda o výměře 0,4403 ha (druh pozemku: ostatní plocha; způsob využití: jiná plocha) ve vlastnictví 
výše jmenované Ivy Kitlerové (2/3 podíl) a Miroslava Vodáka, naposledy trvale bytem Ružova 6, Banská 
Bystrica, Slovensko (1/3 podíl);

2 předmětný pozemek není nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese;
3 prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa - lesní pozemek není v rozporu se záměry 

ochrany přírody a krajiny;
4 prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa - lesní pozemek není v rozporu se záměry

obecného stavebního úřadu ani územního plánování;
5 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů předmětný  pozemek z hlediska typologie zařadil  do lesního typu 

3C2 - kyselá stanoviště středních poloh; s cílovým hospodářským souborem 41 (exponovaná stanoviště  
středních poloh);

6 podle ust. § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je k rozhodnutí
o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení,  
změně jejího  účelu  či  o  jejím  zpracování,  třeba  alespoň dvoutřetinové  většiny  hlasů  spoluvlastníků;  
nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud;

7 podle vyjádření žadatele k druhému vlastníkovi Iva Kitlerová sdělila, že pan Miroslav Vodák zemřel, ale
o následných dědických poměrech jeho 1/3 podílu pozemku nemá žádných informací;

8 výše uvedený Miroslav Vodák nebyl dohledán v centrálním registru obyvatel a vzhledem k tomu, že jeho 
datum narození je 30. 9. 1918 a žadatel sám uvedl jeho úmrtí, má OSSL důvodně za to, že dosud nebylo 
rozhodnuto o dědictví po této zesnulé osobě;

9 z důvodu uvedeného v bodu g) jsou za účastníky řízení považováni dědicové po  Miroslavu Vodákovi,
o nichž dosud nebylo rozhodnuto, a proto se jedná o neznámé osoby, kterým se písemnosti doručují  
veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
(dále jen „správní řád“);

10 podle ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se mj. osobám, které nejsou známy, písemnost doručuje 
veřejnou vyhláškou tak, že se písemnost vyvěsí  na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje,  zveřejní  se  též  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup,  přičemž  se  na  ní  vyznačí  den 
vyvěšení; patnáctým dnem po vyvěšení se považuje za doručenou;

11 byly  shromážděny  veškeré  možné  náležitosti  rozhodnutí  ve  věci  vydání  rozhodnutí  o  prohlášení  
pozemku p. č. 327 v katastrálním území Babí u Náchoda za pozemek určený k plnění funkcí lesa - lesní  
pozemek podle ust. § 3 odst. 4 lesního zákona.

Provedení  předmětné  změny  je  třeba  zajistit  (vlastníkem pozemku,  žadatelem)  u  Katastrálního  úřadu  pro  
Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod.

OSSL v průběhu řízení došel k závěru, že žádosti bude v plném rozsahu vyhověno. Protože k rozhodnutí
o  významné záležitosti  týkající  se společné věci,  např.  změny  druhu pozemku,  postačuje  dvoutřetinová 
většina hlasů spoluvlastníků,  OSSL žadateli  v souladu s ust.  § 36 odst.  3  správního řádu nemusel  dát 
možnost vyjádřit se k podkladům řízení a ve věci přímo rozhodl. 
V  daném  případě,  kdy  OSSL  není  jednoznačně  znám  okruh  účastníků  řízení  (osoby  neznámé),  toto 
rozhodnutí se doručuje též veřejnou vyhláškou. 

Na základě výše uvedeného OSSL rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
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Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení právo se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke  
Krajskému  úřadu  Královéhradeckého  kraje.  Odvolání  se  podává  u  Městského  úřadu  Náchod,  odboru 
životního prostředí.

Rozdělovník

Účastník řízení
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)

Iva Kitlerová, Lesní 6, Babí, 547 01  Náchod    (nar. 8. 8. 1951)

Účastníci řízení
(doručení veřejnou vyhláškou)

neznámí spoluvlastníci 1/3 podílu pozemku p. č. 327 v katastrálním území Babí u Náchoda 

Dotčené správní orgány
(doporučeně)

1. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (územní plánování) - zde
2. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (ochrana přírody a krajiny) - zde

Na vědomí
(po nabytí právní moci)

1. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod,
Hrašeho 11, 547 01  Náchod    (ID DS: wtqhu7a)

2. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,
Nábřežní 1326, Stará Boleslav, 250 01  Brandýs nad Labem    (IČO: 00020681)

Na vědomí
Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka - zde (vyhláška k vyvěšení)

OSSL žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka, o zajištění vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 
dnů na úřední desce i  zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.mestonachod.cz). Datum 
vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně vrátit OSSL.

Vyvěšeno:                       Sejmuto:

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/0/0
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otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí
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