Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí

orgán státní správy lesů

Datum:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Zpracovatel:

17.01.2022
OŽP/2631-22/523-22/raus
OŽP/523-22/2
Štěpánka Janatová

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy č. 1/2022
Vyloučení vstupu do lesa na území Národního parku České
Švýcarsko
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
jako místně příslušný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a
příslušnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění a jako věcně příslušný orgán
státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“) a
současně dle § 48 odst. 2 písm. j) lesního zákona, konkrétně jeho odbor životního prostředí

vydává
v souladu s ust. § 19 odst. 4 lesního zákona, v platné znění

opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu ve věci o dočasném vyloučení
vstupu do lesa na území Národního parku České Švýcarsko
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Rumburk, jak je vymezen v ust.
§ 24 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně v těchto lokalitách na turistických stezkách v Obci Doubice,
v k. ú. Doubice:
1. část modré turistické stezky od rozcestí „Černá brána – odbočka“ až k „Černé
bráně“ na pozemcích p. p. č. KN 1807, 2274, 1805, 2273, 1803, 1802, 2272, 1801 a
2271 v k. ú. Doubice
2. část modré turistické stezky od rozcestí „Černá brána – odbočka“ přes „Hadí
pramen“ až k „Dlouhé cestě“ na pozemcích p. p. č. KN 2277, 1887, 2270, 1885,
2278, 1809, 2269, 1819, 2280, 2260, 1793/1 a 1794 v k. ú. Doubice
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3. žlutá turistická stezka od rozcestí „Černá brána – odbočka“ až ke konci
asfaltové cesty v „Divoké rokli“ na pozemcích p. p. č. KN 2275, 1888, 2276, 1889,
2292, 1887, 2270 a 1885 v k. ú. Doubice
4. zelená turistická stezka od „Vlčí desky“ až k „Niedermühle“ na pozemcích p. p.
č. KN 2260, 1794 a 1769 v k. ú. Doubice
5. vyhrazené přístupové horolezecké trasy v klidovém území NP České Švýcarsko
v oblasti Dravčí skály na pozemcích p. p. č. KN 1807, 1809, 1819, 1885, 1921,
2270, 2271, 2278, 2292, 2293/1 v k. ú. Doubice
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce města Rumburk
a má platnost do 16.04.2022.
Vyloučení vstupu do lesa, vyhlášené tímto opatřením obecné povahy se netýká:
a) vlastníků lesa, jejich zaměstnanců a osob jimi pověřených,
b) vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním,
c) uživatelů honiteb,
d) pracovníků správních úřadů, organizačních složek státu a státem zřízených
organizací
e) lesních stráží
f) mysliveckých stráží
g) rybářských stráží
h) stráží přírody
i)

složek integrovaného záchranného systému a obecní policie

j)

správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav,
produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo pracovníků
potřebných pro zemědělské hospodaření při výkonu jejich činnosti

ODŮVODNĚNÍ
Dopisem č. j. SNPCS 00253/2022 ze dne 12.01.2022 doručeným dne 14.01.2022, podala
právnická osoba s právem hospodařit s majetkem státu Správa Národního parku České
Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa žádost o vyloučení vstupu do lesa na části
území Národního parku České Švýcarsko v územním obvodě obce s rozšířenou působností
města Rumburk. Důvodem vyloučení vstupu do lesa je ohrožení zdraví a bezpečnosti
fyzických osob z důvodu rizika pádu stromů.
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Podle ust. § 19 odst. 4 lesního zákona může orgán státní správy lesů v zájmu zdraví nebo
bezpečnosti fyzických osob vydat opatření obecné povahy o vyloučení vstupu do lesa na
dobu nejdéle 3 měsíce. 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 veřejné vyhlášky.
S ohledem na současný zdravotní stav lesních porostů je zřejmé, že by mohlo dojít k
ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů. Proto rozhodl orgán státní správy lesů o vydání
opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu. Jedná se o území Národního parku České
Švýcarsko, které je v tomto období intenzivně navštěvováno turisty. Vyloučení vstupu platí
pro turisticky značené cesty, tedy návštěvníkům bude zakázán vstup na vymezených
trasách.
O vydání opatření obecné povahy uvědomí orgán státní správy lesů dotčené osoby
způsobem v místě obvyklým, tj. zveřejněním na úřední desce a na úřední desce
v elektronické podobě umožňující dálkový přístup města Rumburk a obci Doubice. Toto
opatření obecné povahy bude umístěno – vyvěšeno na přístupových komunikacích a lesních
cestách.

POUČENÍ
V případě, že bylo podle ust. §19 odst. 4 lesního zákona 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 na Městský úřad
Rumburk, odbor životního prostředí.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jiří Latislav v. r.
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk
Rozdělovník:
1. Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
2. Obec Doubice, Doubice 50, 407 46 Krásná Lípa
3. Městský úřad Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
• vlastní
Den vyvěšení na úřední desce v tištěné podobě ……………... Den sejmutí ……………….
Den vyvěšení na úřední desce v elektronické
podobě umožňující dálkový přístup
……………….Den sejmutí …………………
Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této Veřejné vyhlášky.
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