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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, | pro: 462 24 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „OSSL“) 
věcně příslušný podle ust. $ 48 odst. 2 písm. j) 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 
místně příslušný podle ust. $ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s $ 171 a násl. správního řádu, vydává podle $ 19 
odst. 4 lesního zákona následující 

opatření obecné povahy, 

Tímto © opatřením ©se © prodlužuje © opatření © obecné © povahy | vydané © OSSL 
pod č. j. 1799/22/ZPR/Kol ze dne 24. června 2022, kterým byl dočasně vyloučen vstup 
do lesa na lesní cestu (p. č. 4104 k. ú. Paště) v úseku od Paštěckého mostu přes řeku 

wu 
Otavu po křižovatku lesních cest „U kapličky“. 

II. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky a je platné 
po dobu tří měsíců, tj. do 31. 12. 2022. 

Odůvodnění 
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, obdržel 

dne 20. 9. 2022 od Správy Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk žádost 
o prodloužení opatření obecné povahy č. j. 1799/22/ZPR/Kol ze dne 24. června 2022, 
o dočasném vyloučení vstupu do lesa dle $ 19 odst. 4 a 5 lesního zákona, v lokalitě lesní cesty 
(p. č. 4104 vk. ú. Paště) vúseku začínajícím u Paštěckého mostu na levém břehu Otavy 
po křižovatku lesních cest v lokalitě „U kapličky“. Správa Národního parku Šumava požaduje 
prodloužení termínu platnosti opatření obecné povahy o tři měsíce, tj. do 31. 12. 2022. Důvodem 
podání žádosti je dle žadatele skutečnost, že v minulých letech došlo v bezzásahové části NP 
Šumava, která se nachází po obou stranách zmíněné cesty, k napadení lesních porostů 
podkorním hmyzem. Došlo k odumření stovek stromů přímo vedle cesty. Hrozí bezprostřední 
nebezpečí způsobené pádem vzniklých souší. Omezení vstupu je nutné vydat kvůli ochraně 
zdraví a pro zachování bezpečnosti osob — riziko dosud nebylo odstraněno. 

 



S ohledem na skutečnost, Že do doby vydání tohoto opatření obecné povahy nepominul 
důvod pro dočasné vyloučení vstupu do lesa (nedošlo k odstranění souší, které bezprostředně 
ohrožují bezpečnost a zdraví návštěvníků lesa pádem stromů nebo jejich částí), OSSL dospěl 
k závěru, že žádost vlastníka lesa je důvodná a dočasné vyloučení vstupu do lesa je v zájmu 
zdraví a bezpečnosti fyzických osob (819 odst. 4 lesního zákona). Z tohoto důvodu OSSL 
v souladu s 8 19 odst. 4 lesního zákona prodloužil opatření obecné povahy č. j. 1799/22/ZPR/Kol 
ze dne 24. června 2022 o další 3 měsíce, tj. do 31. 12. 2022. Jelikož opatření obecné povahy je 
v tomto případě vydáno z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti osob, vydal 
OSSL v souladu s $ 19 odst. 4 lesního zákona opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a 

"u 

opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (8 173 odst. 2 správního řádu). 

  

ing.ivana Zemenová 
vedoucí Odboru životního prostředí 

Toto nařízení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: „ee 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

  

Vyvěšeno dne! Sejmuto dně! 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení., 

ROZDĚLOVNÍK 

Obdrží: 

Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice, k vyvěšení na úřední desce 

Městský úřad Hartmanice, Hartmanice 75, 342 01 Sušice, k vyvěšení na úřední desce 

Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk  


