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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2021 
 
 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný 
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
a příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní 
zákon“), v souladu s ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona, vydává opatření obecné 
povahy bez řízení o jeho návrhu ve věci o dočasném vyloučení vstupu do lesa.  
Opatření obecné povahy se vydává s ohledem  na ohrožení bezpečnosti a zdraví  osob 
pádem stromů nebo jejich částí v důsledku aktuálního zdravotní stav lesních porostů.  
Toto opatření obecní povahy se též zveřejní na úředních deskách obcí, v jejichž 
katastrálních územích se dotčené pozemky nacházejí. 
 
  

Vymezení území 
 
 
Vyloučení vstupu osob do lesa se vztahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa 
(způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa) ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit pro právnickou osobu s názvem Správa Národního parku České 
Švýcarsko, IČO 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 407 46  Krásná Lípa, IDDS u85x3zd, 
které se nachází na území Národního parku  České Švýcarsko v následujících lokalitách 
 
 
1. žlutá turistická stezka: Hřensko (začátek na pozemku 144/13 v k. ú. Hřensko) – Divoká 

soutěska, rozcestí (konec na pozemku p. č. 675/1 v k. ú. Vysoká Lípa) na pozemcích 
uvedených v tabulce č. 1,  
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Tabulka č. 1 
 

pozemek parcelní číslo katastrální území  

144/13 Hřensko 

164/8 Hřensko 

309/12 Mezná u Hřenska 

307/5 Mezná u Hřenska 

307/6 Mezná u Hřenska 

307/7 Mezná u Hřenska 

309/16 Mezná u Hřenska 

309/7  Mezná u Hřenska 

309/6 Mezná u Hřenska 

354 Mezná u Hřenska 

901 Vysoká Lípa 

675/1 Vysoká Lípa 
 

2. zelená turistická stezka: Mezná (začátek na pozemku p. č. 304/2 v k. ú. Mezná 
u Hřenska) – Hájenky (konec na pozemku p. č. 538/1 v k. ú. Janov u Hřenska) 
na pozemcích uvedených v tabulce č. 2,  

 

Tabulka č. 2 
          

pozemek parcelní číslo katastrální území  

304/2 Mezná u Hřenska 

309/14 Mezná u Hřenska 

309/7 Mezná u Hřenska 

307/6 Mezná u Hřenska 

307/2 Mezná u Hřenska 

307/1 Mezná u Hřenska 

393/2 Janov u Hřenska 

394/2 Janov u Hřenska 

469/2 Janov u Hřenska 

471 Janov u Hřenska 

472 Janov u Hřenska 

479/1 Janov u Hřenska 

478/1 Janov u Hřenska 

912 Janov u Hřenska 

943 Janov u Hřenska 

483/3 Janov u Hřenska 

538/1 Janov u Hřenska 
 

3. červená turistická stezka na pozemku parcelní číslo 350 v katastrálním území Mezná 
u Hřenska a pozemku parcelní číslo 802/1 v katastrálním území Vysoká Lípa: rozcestník 
zelené a červené turistické cesty u Mezní Louky (jižně od odbočky na Rysí stezku; 
začátek na pozemku p. č. 350 v k. ú. Mezná u Hřenska)  přes Větrovec na Dubák (konec 
na pozemku p. č. 802/1 v k. ú. Vysoká Lípa),  kdy je trasa zobrazena výrazně červenou  
barvou na mapě, která tvoří nedílnou součást této veřejné vyhlášky -  opatření obecné 
povahy,    
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výše uvedené lokality s výše uvedenými pozemky spadají do územní působnosti těchto obcí 
 

1. obec Hřensko (katastrální území: Hřensko; Mezná u Hřenska), IČO 00261351,  se sídlem 
Hřensko 71, 407 17  Hřensko, IDDS y4rbg7d, 

2. obec Janov (katastrální území: Janov) IČO 00556025, se sídlem Janov 235, 405 02 
Děčín, IDDS zmyaqk5, 3 

3. obec Jetřichovice (katastrální území: Vysoká Lípa), IČO 00261394, se sídlem 
Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice,   IDDS 6ryarph, (dále jen „předmětné pozemky“).  
 
 
 

Účinnost a platnost opatření obecné povahy 
 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce statutárního 
města Děčín, IČO 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38  Děčín, IDDS 
x9hbpfn a  má platnost od 16. 01. 2021 do 15. 04. 2021.    
  
 

Výjimky 
 

Toto opatření obecné povahy se nevztahuje na 
 

- zaměstnance  právnické osoby s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko, 
IČO 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 407 46  Krásná Lípa, IDDS u85x3zd, 

- osoby, které mají ke vstupu na předmětné pozemky souhlas právnické osoby s názvem 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IČO 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 
407 46  Krásná Lípa, IDDS u85x3zd,  

- osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní právu lesů na předmětných pozemcích, 
- osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní právu myslivosti na předmětných 

pozemcích, 
- osoby, které jsou oprávněny vykonávat právo myslivosti na předmětných pozemcích, 
- příslušníky obecní policie, 
- osoby, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému, 
- fyzické osoby, pro které představují předmětné pozemky jediný přístup či příjezd 

k pozemkům či jiným nemovitostem, které vlastní nebo mají v nájmu, 
- oprávnění zástupci 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, souhlas ke vstupu na tyto pozemky či jiné nemovitosti,  

- další osoby, které na základě platných právních předpisů České republiky vykonávají 
činnosti, pro jejichž řádný výkon je nutno na předmětné pozemky vstupovat. 
 

 
Odůvodnění 

 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů (dále jen „orgán 
státní správy lesů“) obdržel dne 29. 12. 2020 podnět upřesněný doplněním doručeným dne 
08. 01. 2021 od právnické osoby s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko, 
IČO 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 407 46  Krásná Lípa, IDDS u85x3zd o vydání 
opatření obecné povahy o vyloučení vstupu do lesa podle § 19 odst. 4 lesního zákona 
z důvodu ohrožení bezpečnosti a zdraví  osob pádem stromů nebo jejich částí v důsledku 
aktuálního zdravotní stav lesních porostů.  Orgán státní správy lesů se po posouzení situace 
rozhodl s ohledem  na zvýšené nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí, které je 
zapříčiněno zdravotním stavem lesních porostů, žádosti vyhovět. Vydání tohoto opatření 
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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 lesního zákona opatření obecné povahy bez řízení 
o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
 
 

Poučení  
 

Podle ustanovení § 19 odst. 5  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. 
 
 
Ing. Zdeněk Hanuš 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 

               
 
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí žádá tyto dotčené obce  
 

1. obec Hřensko,  IČO 00261351,  se sídlem Hřensko 71, 407 17  Hřensko, IDDS y4rbg7d, 
2. obec Janov, IČO 00556025, se sídlem Janov 235, 405 02 Děčín, IDDS zmyaqk5, 3 
3. obec Jetřichovice, IČO 00261394, se sídlem Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice,   

IDDS 6ryarph, 
 

o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce obce do 22. 07. 2020 
a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup,  dále žádá o následné 
vrácení zpět s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 
 

Sejmuto na úřední desce dne  
 
 
Příloha 
 

mapa (červená turistická stezka vedoucí z rozcestí zelené a červené u Mezní Louky 
přes Větrovec na Dubák)  
 
 

Rozdělovník 
 

1. Obec Hřensko, IČO 00261351,  se sídlem Hřensko 71, 407 17  Hřensko, IDDS y4rbg7d, 
2. Obec Janov IČO 00556025, se sídlem Janov 235, 405 02 Děčín, IDDS zmyaqk5, 3 
3. Obec Jetřichovice, IČO 00261394, se sídlem Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice,   

IDDS 6ryarph, 
4. Správa Národního parku České Švýcarsko, IČO 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 

407 46  Krásná Lípa, IDDS u85x3zd 
5. Statutární město Děčín, IČO 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38  

Děčín, IDDS x9hbpfn 
6. 1 x vlastní 
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