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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Výroková část:
Městský úřad Tábor – úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně
správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu),
zastoupený odborem životního prostředí, jako orgán státní správy lesů věcně příslušný podle
ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
a podle 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, a místně příslušný podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v souladu s § 171 a násl. správního řádu, vydává podle § 19 odst. 4 lesního zákona
následující
opatření obecné povahy,
kterým rozhodl o dočasném vyloučení vstupu do lesa v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti
fyzických osob.
I.
Dočasně se vylučuje vstup do lesa na následujících pozemcích určených k plnění funkcí lesa:
Pozemky v obci Borotín, v katastrálním území Borotín u Tábora, evidované ke dni vydání tohoto
opatření obecné povahy v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 612 jako parcely číslo 697,
698/1, 820/1, 820/5, 821, 822, 824/1, 824/2, 839, 845/3, 845/4, 846, 848/1, 855 a 868/2.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto
opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Městského úřadu Tábor, jakožto úřadu obce
s rozšířenou působností. Opatření je platné do 30. 6. 2022.
III.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úřední desce úřadu Městyse Borotín.
IV.
Vyloučení vstupu do lesa, stanovené tímto opatřením obecné povahy se nevztahuje:
-

na vlastníka pozemků uvedených v čl. I.,

-

na osoby provádějící zpracování nahodilé těžby a zajišťující další hospodářskou činnost
v lesních porostech na pozemcích dle čl. I.,

-

na odborného lesního hospodáře, zajišťujícího výkon této činnosti na pozemcích dle čl. I.,

-

na činnost orgánů státní správy lesů, orgánů vrchního státního dozoru, České inspekce
životního prostředí a osob plnících povinnosti podle zvláštních právních předpisů,
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-

na činnost složek integrovaného záchranného systému,

-

na osoby provádějící výkon práva myslivosti v souladu s platnými právními předpisy,

-

na vlastníky pozemků určených k plnění funkcí lesa, které nejsou uvedeny v čl. I., osoby
zajišťující hospodářskou činnost v lesních porostech na těchto pozemcích, odborné lesní
hospodáře, zajišťující výkon této činnosti na těchto pozemcích, pokud nelze pro přístup
k těmto pozemkům využít jiné pozemky, než jsou pozemky uvedené v čl. I. tohoto opatření
obecné povahy,

-

na vlastníky jiných pozemků, než jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa a osoby
zajišťující hospodářskou činnost na těchto pozemcích, pokud nelze pro přístup k těmto
pozemkům využít jiné pozemky, než jsou pozemky uvedené v čl. I. tohoto opatření obecné
povahy.

Odůvodnění:
Pan Josef Bureš, samostatně hospodařící rolník, IČO: 47004169, adresa: Čechova 643, 252 63
Roztoky u Prahy (dále též pouze „žadatel“), doručil dne 24. 2. 2022 prostřednictvím datové
schránky na odbor životního prostředí MěÚ Tábor své podání, kterým požádal zdejší orgán státní
správy lesů (dále též pouze „SSL“) o prodloužení stávajícího zákazu vstupu do lesů o 3 měsíce,
tedy na dobu od 06. 03. 2022 do 06. 06. 2022, a to na jeho lesních pozemcích v katastrálním území
Borotín. V odůvodnění doručeného podání je, mimo jiné, uvedeno, že na lesních pozemcích
žadatele v jeho „polesí Borotín – Orlov“ je prováděna intenzivní likvidace kůrovcové kalamity
v lesních porostech a následně zpracování kalamitního dříví což znamená, že v postižené oblasti je
intenzivní nasazení veškeré lesnické techniky. Podle sdělení žadatele došlo navíc k dalšímu
narušení jeho lesních porostů vichřicemi. V katastrálním území Orlov u Jistebnice byly na výměře
33,80 ha v důsledku vichřic, které začaly dne 17. 02. 2022, poškozeny lesní porosty o objemu 250 –
300 m3 kulatiny, přičemž žadatel předpokládal zpracování této dřevní hmoty do 04. 03. 2022.
V katastrálním území Borotín u Tábora pak podle sdělení žadatele k doposud nezpracované
kůrovcové hmotě v návštěvnicky exponované lokalitě chatové oblasti o objemu cca 1700 m3
(porosty 108 A, 108 B, 109 C a 109 A), přibylo minimálně 800 – 900 m3 vývratů a zlomů,
situovaných zejména v porostech 111 A, 111 B a 111 C. Zpracování této čerstvé poškozené dřevní
hmoty je pro vlastníka lesa prioritou, aby nesloužila jako další ohnisko gradace lýkožrouta
smrkového. Vzhledem k jarním pěstebním pracím přitom bude postup těžebních prací částečně
zpomalen z důvodu přesunů pracovníků na stavbu oplocenek chránících nově vysazené porosty
před škodami působenými zvěří. Z těchto důvodů žadatel navrhl prodloužení zákazu vstupu do lesů
v jeho vlastnictví, a to na maximálně možnou dobu dalších 3 měsíců, neboť podle jeho názoru při
těžbě a vyvážení dříví i při jeho případném štěpkování, je pohyb osob ve zdevastovaných lesních
porostech nebezpečný pro zdraví a životy návštěvníků lesa.
Podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona může orgán SSL v zájmu zdraví nebo bezpečnosti
fyzických osob vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
a to 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. Orgán SSL může prodloužit platnost opatření
obecné povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na
dobu 3 měsíců.
Zdejší orgán SSL svým opatřením obecné povahy vydaným dne 8. 12. 2021 pod číslem jednacím:
METAB 69713/2021/OŽP/Ze, dočasně vyloučil vstup do lesa na všech pozemcích určených
k plnění funkcí lesa ve vlastnictví žadatele v katastrálním území Borotín u Tábora, a to
do 6. 3. 2022. Žadatel svým podáním ze dne 24. 2. 2022 požádal o prodloužení platnosti tohoto
opatření, a to o maximálně možnou dobu dalších 3 měsíců. Z textu doručeného podání vyplývá,
že žadatel navrhuje vyloučení vstupu do lesa na všech svých lesních pozemcích v katastrálním
území Borotín u Tábora.
2/5
Č. j.: METAB 26929/2022/OŽP/Ze

Jak již bylo uvedeno v předešlém textu, v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 lesního zákona může
orgán SSL prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání,
a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3 měsíců. Podle názoru správního orgánu tak z tohoto
ustanovení jednoznačně vyplývá, že správní orgán je oprávněn toliko prodloužit platnost opatření
obecné povahy vydaného podle § 19 odst. 4, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, není však
oprávněn toto opatření obecné povahy nijak měnit, dojde-li ke změně podmínek, za nichž bylo
vydáno opatření původní.
Úřední osoba, oprávněná k vedení tohoto správního řízení, ověřila aktuální stav lesního majetku
žadatele v katastrálním území Borotín u Tábora v rámci samostatného terénního šetření. Na základě
tohoto terénního šetření bylo konstatováno, že rozsah napadení lesní porostů na pozemcích žadatele
lýkožroutem smrkovým i míra poškození doposud nenapadených porostů v důsledku větrného
polomu, budou vyžadovat intenzivní těžební zásahy v lokalitách, které mají pro tuto činnost
komplikované stanovištní podmínky, ať již z důvodu složitého a hůře dostupného terénu nebo
v důsledku těsné blízkosti rekreačních objektů v lokalitě u rybníka Šebor. Těžební zásahy, včetně
následného zpracování a odvozu vytěžené dřevní hmoty budou v katastrálním území Borotín
u Tábora probíhat téměř na všech pozemcích určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví žadatele.
Na druhou stranu správní orgán konstatoval, že v rámci předcházejících opatření obecné povahy
byly na pozemcích žadatele dlouhodobě významně omezeny možnosti pro výkon práva myslivosti,
a to prakticky po dobu delší než 1 rok. První opatření obecné povahy, které bylo zdejším orgánem
SSL vydáno dne 21. 12. 2020 pod č. j.: METAB 68621/2020/OŽP/Ze, umožňovalo pouze
doplňování krmiva v mysliveckých zařízeních sloužících pro přikrmování zvěře v době nouze.
Další tři opatření, vydaná následně postupně v roce 2021, pak umožňovala na pozemcích žadatele
provádět toliko dosled či dohledávku postřelených nebo jinak poraněných kusů zvěře. Tato opatření
tak od konce roku 2020 do začátku měsíce března 2022 fakticky znemožňovala provádění lovu
zejména spárkaté zvěře na poměrně rozsáhlém území tvořeném pozemky určenými k plnění funkcí
lesa, na nichž se nachází postupně se rozšiřující plochy nově vysazených kultur a mladých lesních
porostů, jež jsou, mimo jiné, významně ohroženy škodami působenými právě spárkatou zvěří.
Správní orgán tudíž má za to, že je i v zájmu žadatele, jakožto vlastníka lesa, aby po více než roční
přestávce bylo umožněno uživateli honitby, do níž jeho pozemky spadají, účinně upravovat stavy
spárkaté zvěře v této lokalitě. Z tohoto důvodu správní orgán přistoupil k úpravě výjimek
uvedených v bodě IV. předcházejícího opatření obecné povahy s tím, že vyloučení vstupu do lesa,
stanovené tímto opatřením obecné povahy se, mimo jiné, nevztahuje na osoby provádějící výkon
práva myslivosti v souladu s platnými právními předpisy.
Po vyhodnocení všech známých skutečností proto dospěl orgán SSL k závěru, že v tomto případě
není možné vyhovět návrhu žadatele a prodloužit platnost dříve vydaného opatření obecné povahy.
Správní orgán však vyhodnotil doručené podání tak, že existují důvody pro vydání nového opatření
obecné povahy, které se bude týkat lesů, jež se nacházejí na všech pozemcích ve vlastnictví žadatele
v katastrálním území Borotín u Tábora, přičemž dojde ke změně bodu IV., v němž jsou uvedeny
subjekty, na něž se vyloučení vstupu do lesa, stanovené tímto opatřením obecné povahy,
nevztahuje.
S ohledem na aktuální stav lesních porostů na pozemcích žadatele, jež jsou uvedeny v článku I.
tohoto opatření obecné povahy, v nichž se jednak nachází poměrně vysoký podíl doposud
nezpracovaných stromů odumřelých po napadení lýkožroutem smrkovým, jejichž celková stabilita
je v důsledku postupné degradace dřevní hmoty narušena a které jsou dále poškozeny v důsledku
větrného polomu z měsíce února 2022, s přihlédnutím k objemu nahodilé těžby, která má být na
lesním majetku žadatele v nejbližších měsících provedena a také s ohledem na obtížné stanovištní
podmínky v dotčených lokalitách, dospěl orgán SSL k závěru, že je na místě vstup do lesů ve
vlastnictví žadatele, které se nacházejí v katastrálním území Borotín u Tábora, dočasně vyloučit.
Jelikož podle názoru správního orgánu v tomto případě hrozí bezprostřední ohrožení zdraví
a bezpečnosti osob, které se v porostech na dotčených pozemcích pohybují, přistoupil orgán SSL
k dočasnému vyloučení vstupu do lesa formou vydání tohoto opatření obecné povahy bez řízení
o jeho návrhu. Platnost opatření obecné povahy byla správním orgánem tentokrát stanovena na
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dobu přibližně dvou měsíců. Vzhledem k tomu, že již skončilo období provádění jarních pěstebních
prací, měla by tato doba být dostačující pro zpracování nahodilé těžby na lesním majetku žadatele.
Orgán SSL může platnost opatření obecné povahy prodloužit, jsou-li splněny podmínky pro jeho
vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3 měsíců.
O vydání tohoto opatření obecné povahy uvědomí správní orgán dotčené osoby způsobem v místě
obvyklým, tj. zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Tábor a na úřední desce úřadu Městyse
Borotín. Orgán SSL doporučuje žadateli, aby s odkazem na toto opatření obecné povahy vyloučení
vstupu do lesa zřetelně označil v terénu (zejména u přístupových komunikací na okrajích dotčených
lesních porostů) a po uplynutí doby platnosti tohoto opatření označení odstranil.
Poučení:
Jelikož toto opatření obecné povahy bylo 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, a to na Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938,
390 02 Tábor.
„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Tábor a na úřední desce a úřadu Městyse Borotín. Úřad vyvěšující písemnost na
úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. S potvrzeným datem vyvěšení
a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Tábor, odboru životního
prostředí

Datum vyvěšení:……………………..………

Datum sejmutí:…………………….…..………..

........................................................................
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

..............................................................................
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (obdrží na dodejku do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky):
 Josef Bureš, Čechova č. p. 643, 252 63 Roztoky u Prahy, ID DS: c5terb7
Ostatní (obdrží na dodejku nebo prostřednictvím datové schránky):
 Městský úřad Tábor, odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor - se žádostí
o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dnů
 Úřad Městyse Borotín, Borotín č. p. 57, 391 35 Borotín, ID DS: a7pbfej - se žádostí
o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dnů
2x spis
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