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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení zemědělství a lesního hospodářství
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 56301/2021
Spisová značka: SpKrÚ 55755/2021 OŽPZ OZE
Opr. úřed. osoba: Ing. Václav Bros
Telefon:
466026354
E-mail:
vaclav.bros@pardubickykraj.cz
Mobil:
Datum:

Rozdělovník

15.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný
správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm.
b) a § 48a odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) ve věci dočasného omezení nebo
vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností podle § 19
odst. 4 lesního zákona a podle části šesté správního řádu vydal toto opatření obecné povahy:

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové,
nacházejícího se ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Hlinsko a Chrudim
v katastrálním území
617954 Ctětín
622613 Hodonín u Nasavrk
695921 Miřetice u Nasavrk
768111 Rohozná u Trhové Kamenice
787884 Rváčov u Hlinska
768120 Trhová Kamenice
777374 Včelákov
542568 Velká Střítež
764680 Švihov
790362 Zaječice u Chrudimi
797839 Žumberk.
1. Vstup do lesa je vyloučen (zakázán) ode dne dobu oznámení tohoto opatření obecné
povahy veřejnou vyhláškou do dne 31. 8. 2021.
2. Vyloučení vstupu do lesa se nevztahuje na vlastníky lesa, osoby podílející se
na zpracování následků větrné kalamity, orgány státní správy lesů a vrchního státního
dozoru v lesích, Českou inspekci životního prostředí, složky integrovaného záchranného
systému, osoby s jediným přístupem či vjezdem k pozemkům nebo nemovitostem
a osoby vykonávající v lesích činnosti na základě zvláštních právních předpisů.
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3. Opatření obecné povahy oznámí správní orgán veřejnou vyhláškou a zveřejní jej
na úředních deskách Krajského úřadu Pardubického kraje, obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se týká, tj.
zveřejněním na úřední desce obce Ctětín, Hodonín, Horní Bradlo, Miřetice, Rohozná,
Trhová Kamenice, Včelákov, Vysočina, Zaječice a Žumberk. Dále bude oznámeno
způsobem v místě obvyklým (obecní rozhlas, vývěsní desky, místní zpravodaj apod.).
4. Zákaz vstupu bude vlastníkem lesa zřetelně vyznačen na všech přístupových
komunikacích do lesa a lesních cestách.
Odůvodnění
Krajskému úřadu Pardubického kraje bylo dne 14. 7. 2021 doručena žádost subjektu Lesy České
republiky, s.p. (IČO: 42196451), Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky o vyloučení
vstupu do lesů do 31 8. 2021 v katastrálních územích Ctětín, Hodonín u Nasavrk, Miřetice
u Nasavrk, Rohozná u Trhové Kamenice, Rváčov u Hlinska, Trhová Kamenice, Včelákov, Velká
Střítež, Švihov, Zaječice u Chrudimi a Žumberk. Žádost byla zdůvodněna zasažením revírů Hlinsko,
Brodek a Smrček větrnou bouří ve dnech 8. a 9. 7. 2021, která způsobila kalamitu v rozsahu cca
25 000 m3 dřevní hmoty. V lesích se nachází velké množství nezpracovaných zlomů a vývratů
a dochází k pádu dalších stromů na podmáčené půdě. Z předchozího poškození lesních porostů
a rozsáhlých nahodilých těžeb vzniklo mnoho nestabilních porostních stěn. Při dalších poryvech
dochází k uvolňování a pádu zavěšených stromů a částí korun. Do těchto porostů bude nasazena
lesní technika na zpracování kalamity, jejíž samotná likvidace se předpokládá v délce trvání
minimálně 2 měsíce. Omezení vstupu do lesů je proto v zájmu zachování zdraví a bezpečnosti
občanů, kteří se v lese v současnosti pohybují.
Podle § 19 odst. 4 lesního zákona může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo
v zájmu zdraví nebo bezpečnosti fyzických osob vydat opatření obecné povahy o dočasném
omezení nebo vyloučení vstupu do lesa na dobu nejdéle 3 měsíců. Hrozí-li bezprostřední ohrožení
lesa nebo zdraví nebo bezpečnosti osob, vydá orgán státní správy lesů opatření obecné povahy
bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné
vyhlášky.
S ohledem na podanou žádost a současný stav lesa dospěl orgán státní správy lesů Krajského
úřadu Pardubického kraje k závěru, že ve výčtu katastrálních území nastaly zákonné důvody pro
vyloučení vstupu do lesa, kterými jsou ochrana lesa a zájem zdraví či bezpečnost osob v rámci
obecného užívání lesů. Jelikož hrozí bezprostřední ohrožení lesa, zachování zdraví a bezpečnost
osob, bylo vydáno toto opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu (§ 172 správního řádu).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Vzhledem k rozsahu
škod na lesních porostech a náročnost jejich zpracování bylo voleno ukončení dočasného vstupu
do lesa tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Opatření obecné povahy oznámí správní orgán veřejnou vyhláškou a zveřejní jej na úředních
deskách Krajského úřadu Pardubického kraje, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se týká, tj. zveřejněním na úřední desce obce
Ctětín, Hodonín, Horní Bradlo, Miřetice, Rohozná, Trhová Kamenice, Včelákov, Vysočina, Zaječice
a Žumberk. Toto opatření obecné povahy bude vlastníkem lesa vyvěšeno na přístupových
komunikacích a lesních cestách.
Poučení
Podle § 19 odst. 5 lesního zákona v případě, že bylo opatření obecné povahy vydáno bez řízení o
jeho návrhu, mohou být písemné odůvodněné námitky proti opatření obecné povahy podány ve
lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zast. JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.
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Krajský úřad Pardubického kraje žádá adresáty o vyvěšení opatření obecné povahy na úřední
desce do 31. 8. 2021, vyznačení data vyvěšení a sejmutí, vrácení zpět a současném zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále žádá o oznámení zákazu vstupu způsobem v místě
obvyklým (například obecní rozhlas, vývěsní desky, místní zpravodaj apod.).
Vyvěšeno dne: ..………………….

Sejmuto dne: ……………………..

Rozdělovník
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Obec Ctětín, Ctětín 55, 538 25 Nasavrky
Obec Hodonín, Hodonín 33, 538 25 Nasavrky
Obec Miřetice, Miřetice 66, 539 55 Miřetice
Obec Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná
Obec Vysočina, Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko
Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. 4, 539 52 Trhová Kamenice
Městys Včelákov, Včelákov 81, 539 57 Včelákov
Obec Horní Bradlo, Horní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo
Obec Zaječice, Zaječice 4, 538 35 Zaječice
Obec Žumberk, Žumberk 71, 538 36 Žumberk
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