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Sdělení  
 
Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy 
lesů (dále jen „MěÚ Jablunkov“), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný 
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 47 odst. 1 a § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lesní zákon“) Vám na základě Vaší žádosti ze dne 7.1.2013 týkající se 
vykáceného pruhu lesa, rozsáhlých terénních úprav, nové cesty a další stavby budované za 
účelem výstavby nové sjezdové tratě poblíž stávající sjezdové tratě lyžařského areálu SKI 
Armáda Dolní Lomná, sděluje následující: 

I. MěÚ Jablunkov v dané věci dosud vydal: 

1) Na základě žádosti společnosti Capital group SERVICE s.r.o. (dále jen „žadatel“) ze 
dne 17.10.2012 byly protokolárně dne 22.10.2012 zástupci vlastníka lesních 
pozemků předány příslušné vlastnické separáty LHO na lesní majetek zapsaný na 
LV č. 464 a na LV č. 1084, vše v k.ú. Dolní Lomná – viz příloha č. 1. 

2) Na základě žádosti žadatele ze dne 1.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
9.11.2012, o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších 
80 let, a to na lesním pozemku parc. č. 1407/12 v k.ú. Dolní Lomná, MěÚ Jablunkov 
svým usnesením ze dne 18.1.2013 správní řízení v dané věci zastavil, a to z důvodu 
zpětvzetí žádosti v dané věci žadatelem – viz příloha č. 2. 

3) Na základě žádosti žadatele ze dne 1.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
9.11.2012, o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších 
80 let, a to na lesním pozemku parc. č. 1407/11 v k.ú. Dolní Lomná, MěÚ Jablunkov 
oznámil zahájení správního řízení a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením 
na den 5.12.2012, přičemž dosud nebylo ve věci rozhodnuto – viz příloha č. 3. 

4) Na základě žádosti žadatele ze dne 1.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
9.11.2012, o povolení těžby dříví nad rámec závazného ukazatele LHO, a to na 
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lesním pozemku parc. č. 718/34 v k.ú. Dolní Lomná, MěÚ Jablunkov oznámil 
zahájení správního řízení a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 
5.12.2012, přičemž dosud nebylo ve věci rozhodnuto – viz příloha č. 4. 

5) Na základě žádosti žadatele ze dne 17.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
19.11.2012, o udělení vydání rozhodnutí o trvalém odnětí částí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, a to na lesních pozemcích parc. č. 718/5, 718/6, 718/9 a 718/34, 
vše v k.ú. Dolní Lomná, z důvodu realizace stavby „Modernizace a rozšíření 
lyžařského areálu – SKI Armáda Dolní Lomná – Nová sjezdová trať ST – 2“ MěÚ 
Jablunkov svým usnesením ze dne 16.1.2013 správní řízení v dané věci zastavil, a to 
z důvodu zpětvzetí žádosti v dané věci žadatelem – viz příloha č. 5. 

6) Na základě žádosti žadatele ze dne 17.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
30.11.2012, o udělení vydání rozhodnutí o dočasném odnětí částí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, a to na lesních pozemcích parc. č. 718/3, 718/4, 718/5, 718/38, 
a na ostatní ploše parc. č. 2483, vše v k.ú. Dolní Lomná, z důvodu realizace stavby 
„Úprava příjezdové komunikace“ MěÚ Jablunkov svým rozhodnutím ze dne 
6.12.2012 toto dočasné odnětí povolil – viz příloha č. 6. 

7) Na základě žádosti žadatele ze dne 27.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
30.11.2012, o udělení vydání rozhodnutí o trvalém odnětí částí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, a to na lesních pozemcích parc. č. 718/5 a 718/9 v k.ú. Dolní 
Lomná, z důvodu realizace části stavby „Modernizace a rozšíření lyžařského areálu 
– SKI Armáda Dolní Lomná – Nová sjezdová trať ST – 2“ MěÚ Jablunkov svým 
usnesením ze dne 17.1.2013 správní řízení v dané věci přerušil současně 
s vypravenou výzvou adresovanou žadatelovi a žádostmi adresovanými příslušnému 
stavebnímu úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny a odbornému lesnímu hospodáři 
k odstranění nedostatků podané žádosti – viz příloha č. 7. 

8) Na základě žádosti žadatele ze dne 27.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
30.11.2012, o udělení vydání rozhodnutí o trvalém odnětí částí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, a to na lesních pozemcích parc. č. 718/6 a 718/34 v k.ú. Dolní 
Lomná, z důvodu realizace části stavby „Modernizace a rozšíření lyžařského areálu 
– SKI Armáda Dolní Lomná – Nová sjezdová trať ST – 2“ MěÚ Jablunkov svým 
usnesením ze dne 16.1.2013 správní řízení v dané věci přerušil současně 
s vypravenou výzvou adresovanou žadatelovi a žádostmi adresovanými příslušnému 
stavebnímu úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny a odbornému lesnímu hospodáři 
k odstranění nedostatků podané žádosti – viz příloha č. 8. 

9) Na základě žádosti žadatele ze dne 29.11.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel dne 
30.11.2012, o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu ve 
vzdálenosti menší jak 50 m od okraje lesa pro stavbu „Výstavba dočasné stavby pro 
zastřešení místa pro občerstvení v areálu SKI ARMÁDA – Dolní Lomná“, a to na 
pozemku parc. č. 718/17 v k.ú. Dolní Lomná, MěÚ Jablunkov svým závazným 
stanoviskem ze dne 10.12.2012 žadatelovi tento souhlas udělil – viz příloha č. 9. 

10) Na základě žádosti žadatele ze dne 3.12.2012, kterou MěÚ Jablunkov obdržel téhož 
dne, o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu, kterou 
jsou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zároveň ve vzdálenosti 
menší jak 50 m od okraje lesa pro stavbu „Úprava příjezdové komunikace“, a to na 
pozemcích parc. č. 718/3, 718/4, 718/5, 718/38 a 2483, vše v k.ú. Dolní Lomná, 
MěÚ Jablunkov svým závazným stanoviskem ze dne 6.12.2012 žadatelovi tento 
souhlas udělil – viz příloha č. 10.    



MEJA 1189/2013                                                                                                                             SPI 152/2013/ŽP 

 

Strana 3 (celkem 3) 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s                            Internet: www.jablunkov.cz 
Číslo účtu: 1681984379/0800 E-mail: posta@jablunkov.cz 
IČ: 00296759                      DIČ:CZ00296759  

II. V dané věci došlo podle právního názoru MěÚ Jablunkov k porušení několika 
zákonných ustanovení vícero zákonů, přičemž MěÚ Jablunkov je oprávněn vzhledem ke 
své věcné příslušnosti konstatovat, že došlo zejména k porušení zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a to zvláště k porušení ustanovení § 13, § 20, § 31, § 33 a také některých 
dalších ustanovení lesního zákona. U jiných zákonů není MěÚ Jablunkov věcně 
příslušný toto konstatovat.   

III. V dané věci MěÚ Jablunkov velmi aktivně a intenzivně spolupracuje v rámci 
součinnosti správních a jiných orgánů zejména s Českou inspekcí životního prostředí 
Ostrava, s Policií ČR, se Správou CHKO Beskydy a s příslušným stavebním úřadem. 
MěÚ Jablunkov v dané věci oslovil Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště, a požádal tento ústav o vypracování dvou 
znaleckých posudků – viz přílohy č. 11 a č. 12. Dále v dané věci MěÚ Jablunkov oslovil 
také Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočku Frýdek-Místek, a požádal tento 
ústav o vypracování odborného posouzení v dané věci – viz přílohy č. 13 a č. 14. Toto 
odborné posouzení nebylo ale prozatím do dnešního dne ze strany osloveného ústavu 
MěÚ Jablunkov doručeno. Na základě výsledků výše uvedeného odborného posouzení a 
na základě všech dosud zjištěných skutečností a faktů se bude MěÚ Jablunkov 
v předmětné věci, která je velmi rozsáhlá a komplikovaná, dále rozhodovat, jak 
postupovat. 

IV. Proti investorovi do dnešního dne nebyla ze strany MěÚ Jablunkov prozatím zahájena 
žádná řízení ve věci porušení některého ustanovení lesního zákona, protože MěÚ 
Jablunkov musí vyčkat na výše uvedené odborné posouzení, nicméně MěÚ Jablunkov 
ze své správní činnosti má informace, že již byla proti investorovi zahájena některá 
řízení v dané věci za strany ČIŽP Ostrava, se kterou MěÚ Jablunkov většinu kroků 
recipročně konzultuje a dále pak jsou proti investorovi zahájena či budou v nejbližší 
době zahájena řízení ze strany Policie ČR, se kterou také MěÚ Jablunkov velmi 
intenzivně v dané věci spolupracuje. 

V. V přílohách Vám MěÚ Jablunkov posílá ve formátu PDF rozhodující dokumenty 
týkající se dané věci. Vzhledem k rozsáhlosti písemné dokumentace a vzhledem 
k možnostem přenosu těchto informací do Vaší datové schránky Vám budou tyto 
přílohy odeslány etapovitě. 

 

   

 

Ing. Jaroslav Ježowicz 
zástupce vedoucího odboru a 
referent na úseku státní správy  
lesů, myslivosti a rybářství 
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