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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů věcně
příslušný podle § 48 odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 19 odst. 4 lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým rozhodl o dočasném vyloučení vstupu do lesa
I.
Na p.č. 353/48 k.ú Horní Vltavice, dle zákresu vyznačeném na turistické mapě, která je
součástí tohoto opatření obecné povahy, jako příloha č. 1 a to:
1. Turistická trasa modrá a zelená – od rozcestí Amortovka (48.9675333N) na hranici NPR
Boubínský prales.
2. Modrá turistická trasa – od rozcestí Lukenské a Horní dlouhohřbetní cesty
(48.9806322N) na hranici NPR Boubínský prales.
3. Zelená turistická trasa – od rozcestí cesty K Zámečku a Horní Bázumské cesty
(48.9847442N) na hranici NPR Boubínský prales.

II.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky a je platné po
dobu 3 (tří) měsíců, tj. do 14. 7. 2022.
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III.
Dočasné vyloučení vstupu do lesa se nevztahuje na vlastníka lesa (příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové),
odborného lesního hospodáře, orgány státní správy lesů, osoby provádějící práce v lese pro
vlastníka lesa, osoby mající zde právo k činnostem podle zvláštních právních předpisů.

IV.
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.

Odůvodnění:
Dne 6.4. 2022 obdržel Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí od LČR s.p., LZ
Boubín, Zámecká alej 254/35, Vimperk 385 01, IČ: 42196451 (dále jen žadatel), žádost č.j.
MUVPK - ŽP 66034/22 o vydání opatření obecné povahy podle § 19 odst. 4 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích (dále jen lesní zákon), kterým by měl být dočasně vyloučen vstup do
lesa na p.č. 353/48, k.ú Horní Vltavice, z důvodu velkého množství suchých stromů (souší),
které se nacházejí v bezzásahové části národní přírodní rezervace Boubínský prales a
vzhledem k značnému riziku jejich nepředvídatelného pádu nebo jejich částí ohrožují zdraví
a životy osob, které se pohybují po přilehlých turistických trasách.
Žadatel požádal o stanovisko Odbor ochrany kulturní krajiny CHKO Šumava o posouzení
zájmů ochrany přírody a zajištění bezpečnosti osob a majetku v NPR Boubínský prales. Ve
svém stanovisku ze dne 15.3.2022 CHKO Šumava uvádí, že „jedinou možnou variantou
k úplnému zajištění bezpečnosti návštěvníků je ve vztahu k zachování předmětů ochrany
NPR Boubínský prales dočasné uzavření částí turistických tras a naučné stezky“.
Dne 31.3. 2022 provedl orgán SSL MěÚ Vimperk za přítomnosti Ing. Ladislava Řezníka
z LČR LZ Boubín zjištění skutečného stavu na místě a pořídil fotodokumentací, která je
součástí spisu. Orgán SSL konstatuje, že přímo u Boubínského jezírka (dále jen jezírka) po
příchodu od rozcestí Amortovka, se nachází souše, které svojí délkou cca 30 m mohou po
jejich pádu dosáhnout na přístupovou cestu Amortovka. Dále po příchodu k jezírku vlevo po
naučné stezce směrem k Lukenské cestě, se nachází opět větší množství souší a některé již
leží přes naučnou stezku. Nejkritičtější je situace vpravo od jezírka po Knížecí cestě, kde se
v NPR Boubínský prales podél naučné stezky nachází zřejmě největší počet souší a to nejen
v její těsné blízkosti. Tyto souše ohrožují na životě a zdraví osoby, které se pohybují po
turistických trasách, protože nelze předvídat pád těchto souší nebo jejich částí na tyto
turistické trasy. Z důvodu zamezení pohybu osob v této lokalitě, kde hrozí bezprostřední
ohrožení života a zdraví, byly uzavřeny přístupové cesty tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
opatření.
Vzhledem ke stanovisku Odboru ochrany kulturní krajiny CHKO Šumava nemá vlastník
pozemku (lesa) Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, LZ Boubín, jinou možnost, jak
uchránit zdraví a životy lidí, kteří se pohybují po „rizikových“ turistických trasách a proto
orgán SSL vydal toto opatření obecné povahy o dočasném omezení vstupu do lesa a to po
dobu tří měsíců, jak umožňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

Rozdělovník:
Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový, se žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu
Obecní úřad Horní Vltavice, se žádostí o vyvěšení na úřední desce úřadu
Účastník řízení podle 27, odst. 1, písm. a) správního řádu
Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk
Účastník řízení podle § 27, odst. 1, písm. b) správního řádu
osoby, kterým toto opatření obecné povahy dočasně vylučuje vstup do lesa
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Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j. MUVPK-ŽP 66034/22
Mapa s vyznačením turistických stezek s dočasným vyloučením vstupu do lesa
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Městský úřad Vimperk žádá o vyvěšení tohoto opatření na úřední desce obecního úřadu po
dobu platnosti opatření obecné povahy, způsobem umožňujícím 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, MěÚ Vimperk.

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