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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

 

ROZHODNUTÍ 
 
 

Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (OSSL), 
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“), 

prodlužuje 
podle § 19 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 

 
platnost opatření obecné povahy, které vydal MěÚ Vimperk, odbor ŽP, č.j. MUVPK-ŽP 
66034/22-SIP, dne 13.4. 2022 (viz. příloha tohoto rozhodnutí), kterým orgán SSL rozhodl o 
dočasném vyloučení vstupu do lesa na části lesního pozemku p.č. 353/48 k.ú. Horní 
Vltavice, kterého platnost byla prodloužena rozhodnutím č.j. MUVPK-ŽP140418/22 ze dne 
12.7. 2022 do 14.10. 2022 a rozhodnutím MUVPK-ŽP 206658/22 ze dne 13.10. 2022 
s platností do 14.1. 2023. Platnost opatření obecné povahy, se opakovaně prodlužuje na 
dobu 3 (tří) měsíců, tj.  do 14.4. 2023. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 
vyvěšení veřejné vyhlášky dle §173  odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 19 
odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 

 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 5.1. 2023 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 5296/23 o opakované prodloužení platnosti opatření obecné povahy (č.j. 
MUVPK 66034/22-SIP) podle § 19 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, kterým je 
dočasně vyloučen vstup do lesa na části lesního pozemku 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, vzhledem k značnému riziku jejich 
nepředvídatelného pádu, nebo jejich částí, které ohrožují zdraví a životy osob, pohybujících 
se po přilehlých turistických trasách.  
Dne 10.1. 2023 provedl orgán SSL za přítomnosti Ing. Mánkové Lucie, zaměstnance LČR, 
LZ Boubín, zjištění skutečného stavu na místě. Z šetření byl pořízen zápis a 
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fotodokumentace, která je součástí spisu. Orgán SSL konstatuje, že stav lesa (NPR 
Boubínský prales, p.č. 353/48, k.ú. Horní Vltavice), kvůli kterému  bylo vydáno opatření 
obecné povahy č.j. MUVPK 66034/22-SIP o dočasném vyloučení vstupu do lesa, se 
nezměnil a stále trvá bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob z důvodu 
možného nekontrolovatelného pádu souší nebo jejich částí na turistické trasy, po kterých se 
pohybují návštěvníci lesa. Proto orgán SSL rozhodl o  opakovaném prodloužení doby 
platnosti opatření obecné povahy č.j. MUVPK 66034/22-SIP, podle § 19 odst. 4 lesního 
zákona, na dobu 3 (tří) měsíců, tj. od 15.1. do 14.4. 2023.  
 
  
 
 
 

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 
 
 
Příloha: 
Opatření obecné povahy č.j. 66034/22-SIP ze dne 13.4. 2022 
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Městský úřad Vimperk žádá o vyvěšení rozhodnutí o prodloužení opatření obecné povahy na 
úřední desce obecního úřadu po dobu platnosti prodloužení, 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    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
 
Razítko:       Razítko: 
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