
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 3S3 01 Prachatice

Odbor životního prostředí - Velké náměstí 1 - zadní trakt, Prachatice

Č.j.: ŽP-Les. 221.2.1/41953 /2021
Oprávněná úřední osoba: Alena Veleková, DiS. 
Telefon: 388 607 517
Fax: +420 388313562
E-mail: avelekova@mupt.cz

V Prachaticích dne 1. července 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2021

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů příslušný 
podle ustanovení § 61 ödst. 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, v platném znění (dále „lesní zákon“), v souladu s ustanovením § 
19 odst. 4, 5 lesního zákona, vydává opatření obecné povahy bez řízení a jeho návrh ve věci 
o dočasném vyloučení vstupu do lesa.
Opatření obecné povahy se vydává z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti 
osob z důvodu poškození lesa větrnou kalamitou (bouře z noci z 23. 6. na 24. 6. 2021 a 
následné).

Vymezení území:

Vyloučení vstupu osob do lesa se vztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa ve
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro právnickou osobu s názvem Správa 
Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČO 00583171, které se nachází na 
území Národního parku Šumava v následujících lokalitách:
Lesní cesta Schwarzenberský kanál od křižovatky s Jezerní cestou pod Plešným jezerem 
(Kamenná skládka) po Rosenauerovu nádrž nad Novým údolím a všechny přístupové 
cesty k tomuto úseku - tedy směrem od zmíněné křižovatky: lesní cesta Ministerka, 
Bonarova, Oslí, Ferdinandova, Jelení, Zelená, Ptačí a lesní cesta Trojmezná.

Účinnost a platnost opatření obecné povahy:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce města Prachatice, 
obce Stožec a obec Nová Pec a má platnost od 1.7.2021 do 30.9.2021.

Opatření obecné povahy se nevztahuje na:
• zaměstnance právnické osoby s názvem Správa Národního parku Šumava,
• osoby, které mají ke vstupu na předmětné pozemky souhlas právnické osoby s názvem 

Správa Národního parku Šumava,
• osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní správu lesů na předmětných pozemcích,
• osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní správu myslivosti na předmětných pozemcích
• příslušníky obecní policie,
• osoby, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému,
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• fyzické osoby, pro které představují předmětné pozemky jediný přístup či příjezd 
k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu,

• osoby, které na základě platných právních předpisů České republiky vykonávají činnosti, 
pro jejichž řádný výkon je nutno na předmětné pozemky vstupovat.

Odůvodnění
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, obdržel dne 1.7. 
2021 podnět od právnické osoby s názvem Správa Národního parku Šumava, IČO 00583171, 
se sídlem 1. máje 260, 385 01 Vimperk 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. O omezení vstupuje žádáno v souvislosti s větrnou kalamitou (bouře 
z noci z 23.6. na 24.6. 2021 a následné) a jí způsobenými rozsáhlými polomy v řádu desítek 
tisíc m3 na výše uvedených místech. Polomy jsou nestabilní, mohou se dále lámat či padat, 
řada stromů v porostech i bezprostředním okolí cest je nakloněna či zavěšena a hrozí pádem. 
Na místě probíhá jejich intenzivní zpracování, vyklízení a odvoz spojený s pohybem velkého 
množství techniky. Omezení vstupu je nutné kvůli ochraně zdraví a pro zachování bezpečnosti 
osob a to do doby odstranění následků po bouřích.
Podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona může orgán státní správy lesů v zájmu zdraví 
nebo bezpečnosti fyzických osob vydat opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu 
do lesa na dobu nejdéle 3 měsíců. Hrozí-li bezprostřední ohrožení 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 veřejnou vyhláškou.
S ohledem na současný stav lesa a navazující lesní porosty v lokalitách: lesní cesta 
Schwarzenberský kanál od křižovatky s Jezemí cestou pod Plešným jezerem (Kamenná 
skládka) po Rosenauerovu nádrž nad Novým údolím a všechny přístupové cesty k tomuto 
úseku - tedy směrem od zmíněné křižovatky: lesní cesta Ministerka, Bonarova, Oslí, 
Ferdinandova, Jelení, Zelená, Ptačí a lesní cesta Trojmezná, které jsou předmětem tohoto 
opatření obecné povahy, rozhodl správní orgán o vydání opatření obecné povahy bez řízení o 
jeho návrhu.
Předpokládaná doba zpracování nahodilé těžby je 3 měsíce, proto byla platnost opatření obecné 
povahy stanovena do 30.9. 2021. Správní orgán může prodloužit platnost opatření obecné 
povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na 
dobu 3 měsíců.
O vydání opatření obecné povahy uvědomí správní orgán dotčené osoby způsobem v místě 
obvyklém, tj. zveřejněním na úřední desce města Prachatice, obce Stožec a obce Nová Pec. Po 
dohodě se Správou Národního parku Šumava bude toto opatření obecné povahy s přílohami 
umístěno - vyvěšeno na přístupových komunikacích a lesních cestách.

Poučení účastníků
Podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákon, že bylo opatření obecné povahy vydáno bez řízení 
o jeho návrhu, mohou být písemně odůvodněné námitky proti tomuto opatření obecné povahy 
podány ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění na Městský úřad Prachatice, odbor 
životního prostředí.

Alena Veleková, DiS.
referent odboru životního prostředí
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Příloha: Mapa se zákresem dočasného vyloučení vstupu do lesa

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí žádá tyto dotčené obce o vyvěšení na 
úřední desce do 30.9. 2021, vyznačení data a sejmutí, vrácení zpět a současně o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup.

1. Městský úřad Prachatice, odbor vnitřních věcí
2. Obec Stožec
3. Obec Nová Pec

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzení vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Rozdělovník:
Doručuje se
Městský úřad Prachatice, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice + příloha 
Obec Stožec , IČO 00250686, Stožec 25, 384 44 Stožec + příloha (DS)
Obec Nová Pec, IČO 00250619, Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec 1 příloha (DS)
Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČO 00583171 + příloha (DS)

Vypraveno dne: 1.7.2021
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Příloha: Mapa se zákresem dočasného vyloučení vstupu do lesa - opatření obecní povahy 
Č.j.: ŽP - Les. 221.2.1/41953 /2021 ze dne 1.7. 2021

Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
X~— uzávěra cesty o_____ soo

/.
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