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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Omezení vstupu do lesních porostů v majetku města Hroznětín

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, věcně příslušný dle § 47 odst. 1 písm. a) 
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 místně příslušný dle § 11 zákona            
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je „správní řád“)

v y d á v á
v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu a dle § 48 odst. 1 písm. e) a § 19  
odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona,  opatření obecné povahy (opatření OP) na
omezení vstupu do lesních porostů v majetku města Hroznětín,  na žádost vlastníka tohoto 
lesního majetku, tj. města Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín,            
IČO 00254592 a to v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, z důvodu rozsáhlých polomů a škod 
na lesních porostech způsobených orkánem Sabina ve dnech 10. - 12. února 2020 a jejich 
následné likvidace.

 Toto opatření OP nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto 
opatření OP oznámeno na úřední desce MěÚ Ostrov a pozbývá účinnosti dne 
15.3.2020 ve 24 hodin;

 Toto opatření OP se též zveřejní na úředních deskách obcí, v jejichž katastrálních 
územích se dotčené lesní pozemky nacházejí;

 Zákaz vstupu se týká pouze lesních porostů ve vlastnictví města Hroznětín;
 Na přístupových cestách a v terénu budou žadatelem umístěny informační tabule 

s upozorněním na tento zákaz, spolu s kopií „opatření obecné povahy“. Žadatel 
seznámí s tímto opatřením personál a vybaví odpovědné pracovníky jeho kopií;

 Po uplynutí doby zákazu bude označení odstraněno;

Opatření obecné povahy se vydává pro lesní majetek města Hroznětín. Zákaz vstupu platí pro
pozemky p.č. 345/15, p.č. 392/4, 674/22 v k.ú. Odeř, obec Hroznětín, pozemky p.č. 2238/1, 
p.č. 2238/2, p.č. 2238/3, p.č. 2238/5, p.č. 2238/6, p.č. 2238/7, p.č. 2238/8, p.č. 2245, p.č. 
2249/1, p.č. 2311/1, p.č. 2311/2, p.č. 2311/5, p.č. 2311/6, p.č. 2311/7, p.č. 2311/8, p.č. 
2311/9, p.č. 2311/10, p.č. 2311/11, p.č. 2311/12, p.č. 2311/13, p.č. 2311/14, p.č. 2311/16, p.č. 
2311/17, p.č. 2324, p.č. 2357, p.č. 2363, p.č. 2366/1, p.č. 2366/2, p.č. 2367, p.č. 2368, p.č. 
2373 v k.ú. Hroznětín, obec Hroznětín, pozemky p.č. 388, p.č. 392/1, p.č. 392/3, p.č. 438/2, 
p.č. 625/3, p.č. 626/1, p.č. 678/5 v k.ú. Ruprechtov u Hroznětína, obec Hroznětín a pozemky 
p.č. 416/2 a p.č. 416/5 v k.ú. Pstruží u Merklína, obec Merklín. Výše uvedené pozemky jsou 
blíže specifikované na pozemkové mapě LHC Městské lesy Hroznětín, v příloze č. 1 tohoto 
opatření OP.

Tento zákaz se nevztahuje na:
 Vlastníky lesa a jejich odpovědné zástupce;
 Osoby vykonávající státní správu v oblasti životního prostředí; 
 Složky integrovaného záchranného systému;
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 Činnosti spojené se zpracováním následků orkánu Sabina;
 Činnosti spojené s výkonem práva myslivosti;
 Přístup a užívání soukromých objektů;

Odůvodnění

Státní správa lesů MěÚ Ostrov shledala tuto žádost jako opodstatněnou a tudíž zdejší odbor 
životního prostředí vydal opatření obecné povahy o omezení vstupu do lesních porostů
v majetku města Hroznětín, tak jak je výše uvedeno. 

Platnost a účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1, 
správního řádu, dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto OOP oznámeno na úřední 
desce MěÚ Ostrov a pozbývá účinnosti dne 15.3.2020 ve 24 hodin.

Poučení o opravných prostředcích

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2, správního řádu, podat 
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit 
v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti  
opatření obecné povahy. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne nabytí 
jeho právní moci.

                                                                                                        Ing. Jindra Jerglová, v.r.                                                                                                                  
                                                                                                                    vedoucí 
                                                                                                     odboru životního prostředí

Rozdělovník

K vyvěšení na úřední desce (po dobu účinnosti OOP):

1. Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
2. Město Hroznětín, Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín
3. Obec Merklín, Merklín č.p. 6, 362 34 Merklín

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                                       Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1
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