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Podľa rozdeľovníka 

Vec: Využívanie lesov verejnosťou - z á k a z 

Obvodný lesný úrad Brezno /OLÚ Brezno/, ako orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva a poľovníctva príslušný na konanie podľa § 56, ods.l, písm. „c" v zmysle § 60, 
ods.2 písm. „f" zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov /zákon o lesoch/, 
na základe žiadosti Lesov SR, š.p., Odštepného závodu Slovenská Ľupča zo dňa 9.2.2011, o 
vydanie zákazu vstupu občanov do lesov v záujme ochrany práv, oprávnených záujmov, ochrany 
lesa a verejného záujmu - ochrany poľovnej zveri po prekonávaní zimného obdobia vydáva 
nasledovné opatrenia: 

1.) OLÚ Brezno v zmysle § 30 ods. 4 Zákona č. 326/2005 Z.z. „o lesoch" 

z a k a z u j e  využívanie lesov verejnosťou - vstup 
občanov do lesov 

na nasledovných lesných pozemkoch v po darovaní Lesov SRt š.p., OZ Slovenská Ľupča: 
v 

lesné pozemky lesného celku /LCJ/ Predajná v obvode poľovného revíru Celno 
lesné pozemky LC Jašenie v obvode poľovného revíru Jašenie 

Vydaný zákaz platí na obdobie od 21.2.2011 do 31.3.2011 
i 

i ■ 
Vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou - zákazu vstupu občanov do lesov neplatí pre 
vlastníkov, obhospodarovateľov lesných pozemkov a ich zamestnancov, ktorí svojimi činnosťami 
zabezpečujú lesnú výrobu, tiež pre užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva 
a pracovníkov a strážcov ochrany prírody. 

2.) OLÚ Brezno na zabezpečenie vykonateľnosti zákazu 

u k l a d á  
 
- Lesom SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča zabezpečiť zreteľné označenie priestoru v teréne, do 
ktorého je vstup zakázaný, 

- dotknutým obecným úradom zabezpečiť-zvérejnenie tohto zákazu spôsobom v mieste obvyklým 
(vývesné informačné tabule, cez obecný rozhlas), 

.i 

čík/f

obhos.



Tento zákaz má povahu verejnej vyhlášky1 a   ude vyvesený po celú dobu trvania na úradnej tabuli 
správneho orgánu a na úradných tabuliach dotknutých obecných úradov. 

 

2.) OLU Brezno 
U p o z o r ň u j e  

všetkých občanov, že neplnenie a porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok na 
úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona č. 326/2006 Z.z. o lesoch môže byť 
previnilcovi uložená pokuta do 3300 €. 

Upozorňujeme, že na konanie o vydávaní 
všeobecný predpis o správnom konaní. 

zákazu využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje 
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Doručuje sa : 
 

 

1. Lesy SR, š.p., Odštepný závod Slovenská Ľupča 
2. Obecný úrad Podbrezová 

 

5. Obecný úrad Predajná 
6. Obecný úrad Nemecká 
7. Obecný úrad Hronec 
8. Obecný úrad B rušno 
9. Obecný úrad Jašenie 

Na vedomie: 

1. Krajský lesný úrad B. Bystrica, Nám. L. Štúra č.l, Banská Bystrica 
2. Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, Rázusova 40, Brezno 
3. ŠOP SR: Správa NP Nízke Tatry 
4. ŠOP SR Správa CHKO Poľana 
5. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Brezno 

 
 

Ing. Daniel 
Bačko prednosta 
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