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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 9/2021
PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2021
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
a příslušný podle ustanovení § 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“), v souladu s ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona, se prodlužuje opatření obecné
povahy bez řízení o jeho návrhu ve věci o dočasném vyloučení vstupu do lesa.
Opatření obecné povahy se vydává s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob
pádem stromů nebo jejich částí v důsledku aktuálního zdravotního stavu lesních porostů.
Toto prodloužení opatření obecné povahy se též zveřejní na úředních deskách obcí,
v jejichž katastrálních územích se dotčené pozemky nacházejí.
Vymezení území
Vyloučení vstupu osob do lesa se vztahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa
(způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa) ve vlastnictví České republiky
s právem hospodařit pro právnickou osobu s názvem Lesy České republiky, státní podnik,
IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IDDS e8jcfsn,
které se nachází na území Přírodní rezervace Pavlínino údolí a přiléhajících pozemků,
kde dotčené pozemky jsou uvedeny v příloze číslo 1 veřejné vyhlášky – opatření obecné
povahy č. 3/2021, kdy předmětné pozemky spadají do územní působnosti těchto obcí
1. obec Kunratice (katastrální území: Studený u Kunratic), IČO 00831379, se sídlem
Kunratice 107, 405 02 Děčín, Kunratice, IDDS 7yqbw9v,3
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2. obec Jetřichovice (katastrální území: Jetřichovice u Děčína, Rynartice), IČO 00261394,
se sídlem Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice, IDDS 6ryarph, (dále jen „předmětné
pozemky“).

Účinnost a platnost prodlouženého opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce statutárního
města Děčín, IČO 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín, IDDS
x9hbpfn a má platnost od 21. 07. 2021 do 20. 10. 2021.

Výjimky
Toto opatření obecné povahy se nevztahuje na
- zaměstnance právnické osoby s názvem Lesy České republiky, státní podnik, IČO
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IDDS e8jcfsn,
- osoby, které mají ke vstupu na předmětné pozemky souhlas právnické osoby s názvem
Lesy České republiky, státní podnik, IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, IDDS e8jcfsn,
- osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní správu lesů na předmětných pozemcích,
- osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní správu myslivosti na předmětných
pozemcích,
- osoby, které jsou oprávněny vykonávat právo myslivosti na předmětných pozemcích,
- osoby, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému,
- fyzické osoby, pro které představují předmětné pozemky jediný přístup či příjezd
k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu,
- oprávnění zástupci právnických osob, pro které představují předmětné pozemky jediný
přístup či příjezd k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu,
- osoby, kterým daly právnické či fyzické osoby, pro které představují předmětné pozemky
jediný přístup či příjezd k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají
v nájmu, souhlas ke vstupu na tyto pozemky či jiné nemovitosti,
- další osoby, které na základě platných právních předpisů České republiky vykonávají
činnosti, pro jejichž řádný výkon je nutno na předmětné pozemky vstupovat.
Odůvodnění
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů (dále jen „orgán
státní správy lesů“) obdržel dne 13. 04. 2021 podnět od právnické osoby s názvem Lesy
České republiky, státní podnik, IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové, IDDS e8jcfsn (dále též „žadatel“) o vydání opatření obecné povahy
o vyloučení vstupu do lesa podle § 19 odst. 4 lesního zákona z důvodu ohrožení bezpečnosti
a zdraví osob pádem stromů nebo jejich částí v důsledku aktuálního zdravotního stavu
lesních porostů. Orgán státní správy lesů se po posouzení situace rozhodl s ohledem
na zvýšené nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí, které je zapříčiněno zdravotním
stavem lesních porostů, žádosti vyhovět. Vydání tohoto opatření obecné povahy
nepředcházelo řízení o jeho návrhu, jelikož v případě, že hrozí bezprostřední ohrožení
lesa nebo zdraví nebo bezpečnosti osob, vydá orgán státní správy lesů podle § 19
odst. 4 lesního zákona opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření
obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.
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Dne 09. 07. 2021 obdržel orgán státní správy lesů od žadatele žádost o prodloužení
vydaného opatření obecné povahy, jelikož stále trvá výše uvedené nebezpečí.
V současné době je na zabezpečovací práce vyhlášeno veřejné výběrové řízení.
Vydání tohoto prodloužení opatření obecné povahy nepředcházelo řízení o jeho návrhu,
jelikož v případě, že hrozí bezprostřední ohrožení lesa nebo zdraví nebo bezpečnosti
osob, vydá orgán státní správy lesů podle § 19 odst. 4 lesního zákona opatření obecné
povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Poučení
Podle ustanovení § 19 odst. 5 v případě, že bylo opatření obecné povahy vydáno bez řízení
o jeho návrhu, mohou být písemné odůvodněné námitky proti tomuto opatření obecné
povahy podány ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění.
Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí
v. r.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí žádá tyto dotčené obce
1. obec Kunratice, IČO 00831379, se sídlem Kunratice 107, 405 02 Děčín, Kunratice, IDDS
7yqbw9v,3
2. obec Jetřichovice, IČO 00261394, se sídlem Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice,
IDDS 6ryarph,
o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce obce po dobu nejméně 15 dnů
a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, dále žádá o následné
vrácení zpět s vyznačením data vyvěšení a data sejmutí.
Vyvěšeno na úřední desce dne
Sejmuto na úřední desce dne
Příloha
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2021 s přílohou č. 1 – soupis pozemků
Rozdělovník
1. Obec Kunratice, IČO 00831379, se sídlem Kunratice 107, 405 02 Děčín, Kunratice, IDDS
7yqbw9v,3
2. Obec Jetřichovice, IČO 00261394, se sídlem Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice,
IDDS 6ryarph,
3. Lesy České republiky, státní podnik, IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500
08 Hradec Králové, IDDS e8jcfsn
4. Statutární město Děčín, IČO 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38
Děčín, IDDS x9hbpfn
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5. 1 x vlastní
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