Městský úřad Šumperk
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Rozdělovník

Vyřizuje: Ing Tomáš Černý
Tel.: (+420) 583 388 327
E-mail: tomas.cerny@sumperk.cz
Datum: 16. 7. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 314/2002
Sb., zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen
MěÚ SSL) podle ustanovení § 47 odst.1 písm. a), dále § 48 odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995
Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní
zákon) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
MěÚ SSL podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona
dočasně vylučuje vstup do lesů
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451,
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, a to na jihozápadní část pozemku p.č. 3010
v katastrálním území Branná u Šumperka, o ploše cca 0,5 ha,
na dobu 3 měsíců s účinností dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,
neboť hrozí bezprostřední ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob.
Prostor s dočasným vyloučením vstupu do lesa tvoří jihozápadní část pozemku p.č. 3010 v k.ú.
Branná u Šumperka o délce cca 120 m, šířce cca 20 – 50 m a ploše cca 0,5 ha (viz mapová
příloha).
Vlastníci budov Branná č. ev. 70 a č.p. 30 tento prostor z jihovýchodní hranice s pozemky p.č. st.
50 a 334, dále p.č. 2265, 3085/2 a 3085/1 v k.ú. Branná u Šumperka neprodleně po nabytí
účinnosti této vyhlášky vyznačí alespoň výstražnou značkovací páskou a opatří zřetelnou textovou
informací o „dočasném vyloučení vstupu do lesa“.
Podnik Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice, neprodleně po nabytí účinnosti této vyhlášky
vymezený prostor vhodným způsobem vyznačí z dalších přístupových míst od jihu a severu a
opatří zřetelnou textovou informací o „dočasném vyloučení vstupu do lesa“.
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Uvedené vyloučení vstupu se nevztahuje na:
1. Vlastníka a subjekty provádějící hospodářskou činnost v lesích a myslivosti,
2. pracovníky vykonávající státní správu lesů podle ustanovení § 47 odst. 1 lesního zákona,
pracovníky orgánu vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,
3. pracovníky ostatních dotčených orgánů veřejné správy,
4. složky integrovaného záchranného systému,
5. osoby provádějící odborná geotechnická opatření k sanaci skalního svahu.
Porušení zákazu vstupu do lesů je přestupkem podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) lesního
zákona, za který orgán státní správy lesů může uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.
Odůvodnění:
MěÚ SSL je z úřední činnosti známo, že z lesního pozemku p.č. 3010 v k.ú. Branná u Šumperka
hrozí vážné riziko zřícení skalních bloků, zejména ze skalního svahu nad budovami Branná č.ev.
70 a č.p. 30, které jsou užívány k rodinné rekreaci a ubytování, čímž je vážně ohrožena
bezpečnost osob a majetku.
Na základě odborných podkladů doložených podnikem Lesy České republiky, s.p. a
spoluvlastníkem nemovitosti Branná č.ev. 70, a to:
1. Vyjádření České geologické služby zn. ČGS-441/20/475*SOG-441/0462/2020 ze dne
24.6.2020,
2. pasportizace skalního svahu za nemovitostí s ev.č. 70, 788 25 Branná (STRIX Inženýring,
spol. s r.o., Chomutov; VI/2021),
ze kterých vyplývá, že se jedná o kriticky labilní svah, kde riziko skalního řícení bylo vyhodnocené
stupněm III - vysoké riziko, skalní výchozy byly označeny jako nestabilní a vyžadující okamžitou
sanaci, dospěl MěÚ SSL ke správní úvaze, že z dotčeného lesního pozemku hrozí bezprostřední
ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob.
Jelikož hrozí vážná újma veřejnému zájmu, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního
řádu a v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 lesního zákona (v zájmu zdraví a bezpečnosti
fyzických osob), MěÚ SSL vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, aniž by návrh opatření
obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního řádu a stanovil účinnost
opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění vyvěšením na úřední desce příslušného
úřadu obce s rozšířenou působností a na úřední desce obecního úřadu obce, jehož správního
obvodu se opatření obecné povahy týká.
Poučení:
Jelikož opatření obecné povahy bylo vydáno bez řízení o jeho návrhu, mohou osoby, jejichž
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
otisk úředního razítka
Ing. Tomáš Černý
referent
oprávněná úřední osoba
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Upozornění pro obecní úřady
Toto opatření musí být ve smyslu § 25 správního řádu vyvěšeno až do odvolání na místě k tomu
obvyklém. Veřejnou vyhláškou se opatření doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na ostatních úředních deskách se opatření
veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.
Dotčený obecní úřad dále žádáme o informování občanů o dočasném vyloučení vstupu do lesa, a
to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační vývěsky…).

Datum vyvěšení/podpis, razítko

Datum sejmutí/podpis, razítko

……………………………………………..

……………………………………………..

Rozdělovník:
Doručí se:
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Hanušovice, 9. května 2, 789 63 Ruda nad Moravou
Obec Branná, Branná 23, 788 25 Branná
Honzík Josef, Sopotnice 250, 561 15 Sopotnice
Matyáš Radek, Horní Ředice 320, 533 75 Horní Ředice
Kosík Jan, Chválkovická 238/134, 779 00 Olomouc
Kosíková Jiřina Ing., Chválkovická 238/134, 779 00 Olomouc
Vyvěsí na úřední desku:
Městský úřad Šumperk
Obecní úřad Branná
Na vědomí:
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 65/17, 110 00
Praha 1
Česká geologická služba, RNDr. Vratislav Pecina, pracoviště Jeseník, Erbenova 348, 790 01
Jeseník
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky,
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář hejtmana, Oddělení krizového řízení,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Příloha: Vymezení prostoru dočasného vyloučení vstupu do lesa
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