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Vážený pane inženýre, 
 
Odbor dopravy Magistrátu města Liberec, který je příslušným silničním správním úřadem pro účelové 
komunikace v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec sděluje, že nevedl žádné řízení o lesní 
cestě dle Vašeho podání ze dne 27. 10. 2022 v k. ú. Křížany a Zdislava ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích.  
Omezení obecného užívání lesní cesta vyplývá již z dikce poslední věty § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.: „(1) 
Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k 
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky 
upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných 
zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními 
právními předpisy 21) tím není dotčena. 
------------------------------------------------------------------ 
21) Například § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), § 16 odst. 1 písm. d) a f), § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. c), § 29 písm. h) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.“ 
 
V konkrétním případě pak obecné užívání lesní cesty omezuje zákon č. 289/1995 S., o lesích. To platí i v případě 
sporu dvou vlastníků lesa o užívání lesní cesty. Nemůžete-li docílit příslušné dohody, je nutné obrátit se na 
příslušný orgán ochrany lesa. V tomto případě se jedná o odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec.  
 
 
 
                                                               
 
                                                                                       Ing. Pavel Rychetský 
                                                                                    vedoucí odboru dopravy 

 


