Č. j.: MZP/2022/620/1597

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2022
o dočasném vyloučení vstupu do lesa na území Národního parku České Švýcarsko
Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (dále jen
„Ministerstvo“) jako příslušný orgán státní správy lesů vykonávající působnost krajského
úřadu a Ministerstva zemědělství v lesích národních parků a jejich ochranných pásmech
podle ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“),
v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 zákona o lesích a v souladu s ustanovením § 171
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává
bez řízení o jeho návrhu opatření obecné povahy, kterým dočasně vylučuje vstup do lesa
na území Národního parku České Švýcarsko.
Článek 1
Předmět úpravy
Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy oznámeným veřejnou vyhláškou
č.j. MZP/2022/620/1598 ze dne 31. 8. 2022 (dále jen „opatření obecné povahy“) dočasně
vylučuje vstup do lesa na území Národního parku České Švýcarsko (dále jen „NP České
Švýcarsko“).
Článek 2
Vymezení území
Vyloučení vstupu osob do lesa se vztahuje:
A) na pozemky určené k plnění funkce lesa na celém území NP České Švýcarsko, a to v čase
od 21:00 hod do 6:00 hod. (dále jen „předmětné pozemky“), které se nachází v těchto
katastrálních územích
katastrální území
obec
Kopec
Staré Křečany
Brtníky
Vlčí Hora
Krásná Lípa
Kyjov u Krásné Lípy
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Doubice
Dolní Chřibská
Rynartice
Jetřichovice u Děčína
Vysoká Lípa
Všemily
Srbská Kamenice
Kamenická Stráň
Růžová
Janov u Hřenska
Mezná u Hřenska
Hřensko

Doubice
Chřibská
Jetřichovice
Srbská Kamenice
Růžová
Janov
Hřensko

B) na pozemky určené k plnění funkce lesa na části území NP České Švýcarsko zasaženého
požárem, jehož popis a mapové vymezení je součástí příloh tohoto opatření obecné povahy,
s výjimkou vybraných turisticky značených tras, jejichž výčet a popis a mapový podklad jsou
součástí příloh tohoto opatření obecné povahy,
C) na pozemky určené k plnění funkce lesa, konkrétně na vybrané turisticky značené trasy
na území NP České Švýcarsko, jejichž výčet a popis a mapový podklad jsou součástí příloh
tohoto opatření obecné povahy.
Článek 3
Výjimky
Opatření obecné povahy se nevztahuje na
- zaměstnance Správy NP České Švýcarsko při výkonu své činnosti,
- osoby, které mají ke vstupu na předmětné pozemky písemné pověření Správy NP České
Švýcarsko,
- osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní správu na předmětných pozemcích při
výkonu své činnosti,
- osoby, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému při výkonu své
činnosti,
- fyzické osoby, pro které představují předmětné pozemky jediný přístup či příjezd k
pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu,
- oprávněné zástupce právnických osob, pro které představují předmětné pozemky jediný
přístup či příjezd k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu,
- osoby, kterým daly právnické či fyzické osoby, pro které představují předmětné pozemky
jediný přístup či příjezd k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v
nájmu, písemné pověření ke vstupu na tyto pozemky či jiné nemovitosti z důvodu zajištění
jejich nezbytné údržby či neodkladných oprav,
- další osoby, které na základě platných právních předpisů vykonávají činnosti, pro jejichž
řádný výkon je nutno na předmětné pozemky vstupovat,
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Článek 4
Odůvodnění
Ministerstvo obdrželo dne 30. 8. 2022 podnět od Správy NP České Švýcarsko, k vydání
opatření obecné povahy o vyloučení vstupu do lesa podle § 19 odst. 4 zákona o lesích
z důvodu ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí
v důsledku rozsáhlého poškození požárem a snížení míry rizika vzniku dalších požárů
v daném území. Důvodem omezení pohybu veřejnosti na území NP České Švýcarsko, které
nebylo zasažené požárem, je snížení rizika vzniku dalšího požáru v lesích NP České
Švýcarsko. Orgán státní správy lesů se po posouzení situace rozhodl s ohledem na zvýšené
nebezpečí pádu kamenů, stromů nebo jejich částí, které je zapříčiněno poškozením požárem
a rovněž s ohledem ke zvýšenému riziku vzniku dalšího požárů žádosti vyhovět.
Vydání tohoto opatření obecné povahy nepředcházelo řízení o jeho návrhu,
jelikož v případě, že hrozí bezprostřední ohrožení lesa nebo zdraví nebo bezpečnosti
osob, vydá orgán státní správy lesů podle § 19 odst. 4 zákona o lesích opatření obecné
povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.
Článek 5
Poučení
Podle ustanovení § 19 odst. 5 zákona o lesích v případě, že bylo 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.
Článek 6
Účinnost a platnost opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Ministerstva
a má platnost od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:
Příloha č. 1
Textová příloha
Příloha č. 2
Mapová příloha
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