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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů příslušný podle
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně
příslušný podle § 48 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“)
vydává
podle části šesté správního řádu a § 19 odst. 4 a 5 lesního zákona bez řízení o jeho návrhu
opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa na lesním pozemku p.č. 232/1
v k.ú. Svídnice u Slatiňan v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti fyzických osob za těchto
podmínek:
-

-

vlastník lesa zajistí viditelné označení přístupových cest do lesních porostů zákazem vstupu
s odkazem na toto opatření obecné povahy,
opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa nabývá účinnosti dnem vyvěšení
veřejné vyhlášky a je platné do 31.12.2020,
opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa se vztahuje na všechny občany
s výjimkou vlastníka lesního pozemku p.č. 232/1 v k.ú. Svídnice u Slatiňan (nebo osoby jím
pověřené) a orgány plnící povinnosti podle zvláštních právních předpisů.

Odůvodnění:
Opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa bylo vydáno na základě žádosti obce
Svídnice, IČ 00270997, se sídlem Svídnice 99, podané na Odbor životního prostředí Městského
úřadu Chrudim dne 15.10.2020 a pochůzky orgánu státní správy lesů na místě dne 15.10.2020.
Opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa se vydává na lesní pozemek p.č.
232/1 v k.ú. Svídnice u Slatiňan o výměře 0,7730 ha zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 ve
vlastnictví žadatele. Jedná se o protáhlý lesní pozemek šířky cca 35 m a délky cca 230 m situovaný
v prudké stráni nad rodinnými domy č.p. 45, 44, 8, 32, 49 a rekreačními chatami č.ev. 19 a 27 ve
Svídnici.
Na lesním pozemku došlo v nedávné době ke zpracování nahodilé těžby formou pokácení
poškozených stromů. Narušením půdního krytu a vlivem intenzivních dešťů v minulých dnech
došlo k uvolnění a pádu většího kamene na pozemek u rodinného domu č.p. 8, přičemž ve svahu v
lese je obnažen nestabilní skalní masiv i jednotlivé kameny hrozící pádem. Z těchto důvodů, kdy
dalším pohybem veřejnosti v lese je bezprostředně ohroženo zdraví a bezpečnost návštěvníků lesa i
uživatelů sousedních nemovitostí pohybem kmenů nebo pádem kamenů, přistoupil orgán státní
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správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa k vydání opatření obecné povahy o dočasném
vyloučení vstupu do lesa.
Z důvodu upozornění a zamezení vstupu návštěvníků lesa zajistí vlastník lesa viditelné označení
přístupových cest do lesních porostů zákazem vstupu s odkazem na toto opatření obecné povahy.
V souladu s § 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.
V souladu s výše uvedeným bylo kvůli bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob
vydáno opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu. Platnost opatření byla omezena do
31.12.2020, přičemž se předpokládá, že do té doby dojde k odstranění ohrožujících kamenů a sanaci
svahu na lesním pozemku. Orgán státní správy lesů může prodloužit platnost opatření obecné
povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3
měsíců.
Výjimka z vyloučení vstupu do lesa je udělena vlastníku lesního pozemku p.č. 232/1 v k.ú. Svídnice
u Slatiňan (nebo osobě jím pověřené) a orgánům plnícím povinnosti podle zvláštních právních
předpisů jako jsou např. složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy lesů,
Česká inspekce životního prostředí, odborný lesní hospodář apod.
Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. V souladu s § 19 odst. 5 lesního zákona mohou být proti tomuto opatření obecné
povahy podány písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění.
Námitky se podávají u Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim. O námitkách
rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

otisk úředního razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí žádá o vyvěšení na úřední desce obce do
31.12.2020, vyznačení data a sejmutí, vrácení zpět a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Rozdělovník:
Obec Svídnice, Svídnice 99, 538 24 (DS)
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – úřední deska
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