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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, jako věcně příslušný podle 19
odst. 3 a 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje v souladu s § 172 odst.
1 správního řádu opatření obecné povahy, ve věci omezení vstupu do lesa v k.ú. Náměšť nad Oslavou, Kralice nad
Oslavou a Březník v tomto znění:
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
1. Zakazuje se vstup do lesa v k.ú. Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou a Březník mimo lesní cesty,
účelové komunikace a značené trasy.
2. Omezení vstupu do lesa se stanovuje na dobu 3 měsíců od dne účinnosti tohoto opatření.
3. Opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu v souladu s ust. § 173 správního
řádu, tj. 22.8.2017.
4. Žadatel (tj. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové) v uvedeném území s
odkazem na toto opatření zákaz vstupu zřetelně označí v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po
uplynutí doby zákazu označení odstraní.
5. Obecní úřady v uvedeném území toto nařízení uveřejní na úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti
každému do něj nahlédnout.
6. Porušení tohoto zákazu lze postihnout jako přestupek podle § 53 odst. 1 písm. h) lesního zákona.
O d ů v o d n ě n í:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, obdržel dne 16. 08. 2017
žádost vlastníka lesních pozemků ve výše uvedených katastrálních územích, tj. Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, o omezení vstupu do lesních porostů v zájmu zdraví a
bezpečnosti občanů. Porosty ve výše uvedených katastrálních územích byly poškozeny větrnou smrští v nočních
hodinách dne 11.8.2017. V porostech hrozí zvýšené nebezpečí pádu větví a zavěšených stromů po větrné kalamitě.
Důvodem pro podání návrhu je zajištění bezpečnosti osob a majetku.
V §19 odst. 3 lesního zákona je uvedeno, že na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán
státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení
nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce s rozšířenou
působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná
omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena.
Správní orgán při stanovení rozsahu opatření vycházel z podané žádosti a dalších informací z úřední činnosti.
Větrná kalamita postihla zejména území kolem tzv. Aniny cesty v k.ú. Březník a Kralice nad Oslavou a dále staré
porosty v oboře Kralice v k.ú. Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou. Celkem byly poškozeny stromy v objemu
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cca 3000 m3. Část stromů je vyvrácena nebo zlomena, část je zavěšena na stromech dalších. Některé stromy jsou
poškozeny a hrozí jejich pád, popř. odlomení větví. Vzhledem k tomu, že probíhá i likvidace kůrovcové kalamity a
zpracovatelské kapacity jsou značně naplněny, není zřejmé, jak rychle se podaří veškeré stromy, které mohou ohrozit
bezpečnost občanů a majetku, odstranit. Z tohoto důvodu bylo vydáno toto opatření.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Hrozí-li vážná
újma veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní
zákon, může se tak stát před postupem podle § 172. V tomto případě hrozí vážná újma na zdraví a majetku občanů,
proto bylo vydáno neprodleně a nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního
orgánu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Tomáš Sedláček
vedoucí odboru ŽPŽ

Obec Kralice nad Oslavou a Březník se žádají o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k
tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů). Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen i na úřední
desce MěÚ Náměšť nad Oslavou. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rozdělovník:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, adresa pro doručení Lesy ČR, s.p., LS
Náměšť nad Oslavou, Zámecká 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou (doručí se DS)
Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104. 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obec Březník, Březník 247, 675 74 Březník (DS)
Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, Kralice nad Oslavou, 675 73 Rapotice (DS)
Na vědomí:
Agentura7.cz s.r.o., Vinohradská 1596/29, 120 00 Praha, (DS)

