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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad v Hodoníně, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“), a dle ustanovení § 61 a 66
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 19 odst. 4, 5 lesního
zákona, vydává opatření obecné povahy bez řízení a jeho návrhu ve věci
dočasného vyloučení vstupu do lesa
Opatření obecné povahy se vydává z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti osob
v částech lesa poškozených tornádem dne 24. 6. 2021.
Vymezení území:
Vyloučení vstupu do lesa se vztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa - lesní oddělení a
dílce LHC Strážnice (č. 613002) v k.ú. Hodonín: 119 C, D; 115 A, B; 116 A, B, C, D; 117 A, B, C,
D; 111 A, B, C, D, E, F, G; 106 A, B, C, D.
Území je zakresleno do mapových podkladů, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.
Účinnost a platnost opatření obecné povahy:
Opatření obecné povahy má platnost od 6. 8. 2021 do 6. 11. 2021. Účinnosti nabývá dnem vyvěšení
na úřední desce města Hodonín.
Vlastník lesa vyvěsí kopie tohoto opatření na přístupových komunikacích.
Opatření obecné povahy se nevztahuje na:
- Zaměstnance vlastníka lesa a osoby zpracovávající kalamitní stav.
- Osoby, které mají ke vstupu na předmětné pozemky povolení Lesů české republiky, s.p.
- Osoby, které jsou na předmětných pozemcích oprávněny vykonávat státní správu lesů a
myslivosti.
- Příslušníky městské policie
- Osoby, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému.
- Osoby, které na základě platných právních předpisů České republiky vykonávají činnosti,
pro jejichž řádný výkon je nutno na předmětné pozemky vstupovat.
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Odůvodnění:
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí obdržel dne 29. 7. 2021 žádost podniku Lesy
České republiky, s.p. ve věci omezení obecného užívání lesa z důvodu ohrožení bezpečnosti a
zdraví osob pádem stromů nebo jeho částí. O omezení je žádáno v souvislosti se škodami
způsobenými tornádem dne 24. 6. 2021.
Omezení vstupu je nutné kvůli ochraně zdraví a pro zachování bezpečnosti osob, a to do doby
odstranění následků kalamitního stavu.
Podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona může orgán státní správy lesů v zájmu zdraví nebo
bezpečnosti fyzických osob vydat opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa na
dobu nejdéle 3 měsíců. Hrozí – li bezprostřední ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, vydá orgán
státní správy lesů opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy
nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.
Vzhledem k současnému stavu lesa a navazujících porostů v předmětné lokalitě, rozhodl správní
orgán o vydání opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu. Předpokládaná doba zpracování
nahodilé těžby a povýrobních úprav je 3 měsíce, proto byla platnost opatření obecné povahy
stanovena do 6. 11. 2021. Správní orgán může prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou – li
splněny podmínky pro jeho vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3 měsíců.
Poučení:
Podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona, bylo opatření obecné povahy vydáno bez řízení o jeho
návrhu, písemně odůvodněné námitky proti tomuto opatření obecné povahy mohou být podány ve
lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění na Městský úřad Hodonín, odbor životního
prostředí.

Ing. Jarmila Kotrlová
vedoucí odboru
životního prostředí
Příloha:
- Zákres do mapy
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí žádá o vyvěšení na úřední desce do 6. 11. 2021,
vyznačení data vyvěšení a sejmutí, vrácení zpět a současně zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
Razítko a podpis
Potvrzující vyvěšeni a sejmutí

Obdrží:
- Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice
- městský úřad Hodonín
- obec Ratíškovice
- obec Rohatec
- město Dubňany
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