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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů
ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2, písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a
jako místně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na ustanovení
§ 171 a násl. Správního řádu, v souladu s ustanovením § 61 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující
opatření obecné povahy,
kterým dočasně vylučuje v souladu s ustanovením § 19, odst. 4 lesního zákona vstupu do
lesů a to z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob takto:
I.
Na lesních pozemcích v celém katastrálním území Vračkovice, obec Načeradec. Přesné vymezení lokality je zakresleno v situaci, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto
opatření obecné povahy oznámeno na úřední desce města Vlašimi, jako obce s rozšířenou působností.
III.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách územně dotřených obecních
úřadů.
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IV.
Orgán státní správy lesů a lesní závod Konopiště zajistí vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na přístupových cestách do lesa v katastrální území Vračkovice.
V.
Toto opatření obecné povahy má platnost 30dní od dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední
desce města Vlašimi.
Odůvodnění:
Orgánu státní správy lesů je z pochůzek v terénu znám stav lesních porostů v katastrálním
území Vračkovice. Lesní závod Konopiště, který vykonává odbornou správu také upozornil na
stav lesních porostů v tomto katastru. Vlastníci zde i přes výzvy dlouhodobě nezpracovávají
suché kůrovcové stromy. Vzhledem k dlouhodobě trvajícímu suchému počasí a stavu lesních
porostů orgán státní správy lesů rozhodl o zákazu vstupu veřejnosti. Vlastnická ani další práva
touto vyhláškou nejsou dotčena.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173, odst. 2
správního řádu).

Ing. Lenka Vopálka Melicharová, Ph.D.
referent státní správy lesů

Oslovené obce žádáme o vyvěšení na úřední desce obce po dobu 30 dnů a zaslání vyvěšené
vyhlášky po uplynutí doby vyvěšení následně zpět s potvrzením o datu vyvěšení a sejmutí
z úřední desky obce.
K vyvěšení na úřední desce obdrží:
Městský úřad Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim 258 01, úřední deska
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, Načeradec 257 08, DS: d6sbqju
Lesy ČR, s.p., LZ Konopiště, DS: e8jcfsn
Vyvěšeno dne:…………………………………
Sejmuto dne: …………………………………

podpis:…………………………………
podpis:

Městský úřad Vlašim | Sídlo: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim | Pracoviště: Dvůr 413, 258 01 Vlašim
Datová schránka ID: zbjbfmb | Telefon: 313 039 313 | E-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz

2/2

