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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád) a jako orgán státní
správy lesů stanovený podle § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní
zákon), v řízení, zahájeném podle § 44 správního řádu na žádost Lesů ČR s.p., Lesní závod
Boubín se sídlem Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk, IČ 42196451 ze dne 9.4. 2018 a pro
další osoby dle § 46 správního řádu z moci úřední, podle ust. § 19, odst. 3 lesního zákona,
ve znění pozdějších předpisů (nadále jen zákon) o vyloučení vstupu do lesa rozhodl takto:
Dočasně se vylučuje vstup do lesa
1. Stezka kopírující plot kolem jádra pralesa od Boubínského jezírka z jihovýchodní strany
směrem k Lukenské cestě k bodu Boubínský prales – jih, na lesním pozemku p.č. 353/48,
kú. Horní Vltavice.
2. Stezka z odbočky pod Boubínem směrem k Johnovu kameni, na lesním pozemku p.č.
353/47,kú. Horní Vltavice.
Zákaz vstupu na dobu od 13.4. 2018 do 13.7. 2018 2018
Dočasné vyloučení vstupu do lesa se nevztahuje na zástupce vlastníka lesa, nájemce
pozemků, odborného lesního hospodáře, orgány státní správy lesů, osoby provádějící
zpracování nahodilé těžby a osoby, mající zde právo k činnostem podle zvláštních právních
předpisů.
Vlastník lesa viditelně umístí na přístupové komunikace do lesního porostu, příp. i na dalších
vhodných místech v terénu, po dobu platnosti dočasného vyloučení vstupu do lesa kopii
tohoto rozhodnutí.
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U rozhodnutí se s ohledem na hrozící újmu neurčitého okruhu účastníků - podle ust. § 85,
odst. 2, písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vylučuje odkladný účinek
případně podaného odvolání.
Účastník řízení podle 27, odst. 1, písm. a) správního řádu:
Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk, IČ 42196451
Účastník řízení podle § 27, odst. 1, písm. b) správního řádu:
osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do lesa

Odůvodnění:

Dne 9.4. 2018 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Vimperk žádost Lesů ČR
s.p., Lesního závodu Boubín se sídlem Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk, IČ 42196451 o
vydání rozhodnutí - Zákaz vstupu do lesa podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 S., o lesích,
v souvislosti s důsledky větrné kalamity (28.10 – 1.11. 2017).
Orgán SSL vydal rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa na vyznačených stezkách
uvedených ve výrokové části rozhodnutí a vyznačených na mapce, která tvoří přílohu
rozhodnutí z důvodu bezpečnosti a zdraví osob, které by se mohly v této atraktivní oblasti
pohybovat, protože vlastník lesa v některých částech NPR Boubínský prales nemohl
z důvodu vysoké sněhové pokrývky polomy zpracovat a dále z důvodů využití polomů jako
lapáků, jako jednu z možností opatření proti šíření biotických škodlivých činitelů (kůrovce).
Žadatel umístí na přístupové komunikace do lesního porostu, příp. na dalších vhodných
místech v terénu kopii tohoto rozhodnutí.
Doba dočasného vyloučení vstupu do lesa byla stanovena – vzhledem k rozsahu poškození
lesa (polomy, vývraty)do 13.7. 2018. Do uvedeného data by mělo dojít ke zpracování
poškozených a vyvrácených stromů.
S ohledem na skutečnost, že předmětným rozhodnutím jsou dotčena práva daná
ustanovením § 19, odst. 1 lesního zákona (tj. právo každého vstupovat do lesa a sbírat zde
pro vlastní potřebu lesní plody a suchý klest), doručuje se toto rozhodnutí v souladu s § 25
správního řádu veřejnou vyhláškou. Vyvěšení tohoto rozhodnutí na úředních deskách
zdejšího správního orgánu a obce, na jejímž území je vyloučen vstup do lesa, má zajistit
informovanost obyvatel. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 25, odst. 3 správního řádu
nejméně 15 dnů.
Odkladný účinek případně podaného odvolání byl v souladu s ust. § 85, odst. 2, písm. a) a b)
vyloučen na základě veřejného zájmu - zajištění bezpečnosti a zdraví osob.
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak zní výrok tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti výroku rozhodnutí může účastník řízení podat ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podáním učiněným
u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2
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stejnopisů. Odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek a proti vyloučení odkladného účinku se dle
ustanovení § 85, odst. 4 správního řádu nelze odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

Městský úřad Vimperk žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce obce po dobu
patnácti dnů a to včetně, způsobu umožňující dálkový přístup a po uplynutí této lhůty o
vyznačení data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zaslání zpět na adresu zdejšího orgánu
státní správy lesů.

Datum vyvěšení:....................................................
Datum sejmutí:.......................................................
……………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

…. …………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Doručuje se
Účastník řízení podle 27, odst. 1, písm. a) správního řádu:
Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk
Veřejnou vyhláškou
Městský úřad: Vimperk
Obecní úřad: Buk, Horní Vltavice, Kubova Huť
Příloha
Mapa s vyznačením dočasného zákazu vstupu 1 list
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