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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA
Městský úřad Česká Lípa, jako orgán státní správy lesů v přenesené působnosti, příslušný podle
ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších
právních předpisů, ve veřejném zájmu - v zájmu zdraví a bezpečnosti fyzických osob vydává
toto opatření obecné povahy

S účinností od 20. srpna 2021 do 1. září 2021
podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona

zakazuje
vstup do lesa v obci Žandov (562297), katastrální území Velká Javorská (778397), okres
Česká Lípa (3501), kraj Liberecký, na lesní pozemky - pozemky určené k plnění funkcí lesa
parc. č. 175, parc. č. 189/15, v obci Žandov (562297), katastrální území Heřmanice u
Žandova (638579), okres Česká Lípa (3501), kraj Liberecký, na lesní pozemek - pozemek
určený k plnění funkcí lesa parc. č. 374/8 a v obci Kravaře (561720), katastrální území
Janovice u Kravař (657034), okres Česká Lípa (3501), kraj Liberecký, na lesní pozemky pozemky určené k plnění funkcí lesa parc. č. 543/1, parc. č. 540/1, parc. č. 538/1, parc. č.
567/1 a parc. č. 539, ve vlastnictví České republiky, potažmo ve správě Lesů České republiky,
s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, z důvodu
zajištění zpracování nebezpečných stromů. Jedná se o úsek v okolí Bobřího potoka a v přírodní
památce Bobří soutěska (zeleně značená turistická stezka). Lesům ČR s.p. se ukládá neprodleně
zřetelně vyznačit zakázaný prostor a na obou vstupech do soutěsky umístit informační tabule.
Odůvodnění:
Důvodem žádosti je špatný stav lesních porostů v okolí Bobřího potoka a v PP Bobří soutěska.
Území podél toku Bobřího potoka je vyhledávaným turistickým cílem, je zde mj. značená zelená
turistická trasa. Bohužel v letošním a minulém roce bylo území zasaženo kůrovcovou a větrnou
kalamitou. Porosty jsou ve zhoršeném zdravotním stavu a bezprostředně hrozí nebezpečí pádu
jednotlivých stromů. Zároveň zde dochází k masivnímu odumírání a rozpadu břehových porostů
Jasanu ztepilého. Území je velice problematické z pohledu technologického řešení těžby.
Nachází se zde části, kde pro zpracování nahodilé těžby bude nutné nasadit lanovkovou
technologii, popř. nebezpečné stromy pouze pokácet, zajistit a ponechat na místě.
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S ohledem na tyto skutečnosti orgán státní správy lesů dočasně vyloučil vstup do těchto
problematických porostů v rámci dotčeného území, aby tak mohlo být zajištěno zpracování
nebezpečných stromů a stezku opět zprůchodnit návštěvníkům bez rizika ohrožení zdraví.
Lesní porosty na výše uvedených lesních pozemcích jsou v současné době nestabilní a ohrožují
bezpečnost návštěvníků v této části lokality. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít turistickou trasu
pro vstup veřejnosti, a to do ukončení těžebních prací a případného odvozu vytěžené dřevní
hmoty. Zákaz vstupu je soustředěn od vstupu do Bobří soutěsky z obce Loučky až po vstup ze
sídla Veliká (Janovice) - viz. příloha č. 1. a 2 a tudíž soutěska po zelené turistické trase nebude
průchozí.
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Litoměřice, se sídlem Masarykova č.p. 665/31, 412 01
Litoměřice, zast. panem Ing. Petrem Knoblochem – lesním správcem, požádala dne 11. srpna
2021 městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, o zákaz vstupu do části lesů v PP
Bobří soutěska v okolí Bobřího potoka – uzavření turistické trasy pro vstup veřejnosti, a to do
ukončení těžebních prací v rámci zpracování nahodilé těžby (nebezpečných stromů).
Zákaz dočasného vstupu do lesa platí do 1. září 2021. Pokud by zpracování nebezpečných
stromů bylo ukončeno dříve, což by umožňovalo odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.
K naplnění účelu bylo správci lesa uloženo zřetelně zakázaný prostor vyznačit. Po uplynutí doby
zákazu bude označení správcem odstraněno.
Vyloučení vstupu do lesa se netýká vlastníka pozemků, nájemce pozemků a jeho zaměstnanců
při obhospodařování lesa, osob provádějících sanační práce a osob, mající zde právo k činnostem
podle zvláštních právních předpisů.
Vzhledem k tomu, že hrozí bezprostřední ohrožení bezpečnosti osob, vydal orgán státní správy
lesů opatření obecné povahy dle ustanovení § 19 odst. 4 bez řízení o jeho návrhu a opatření
nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.
Poučení
Osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, jsou dle
ustanovení § 19 odst. 5 lesního zákona oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění u správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Porušení zákazu vstupu je přestupkem dle
ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) lesního zákona.

Bc. Jakub Podskoč, DiS.
referent lesního hospodářství
oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů
odboru životního prostředí
Obdrží:
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ: 421 96 451
Město Česká Lípa, IDDS: bkfbe3p
sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, IČ: 002 60 428
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Obec Kravaře, IDDS: darbn9b
sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře, IČO: 002 60 657
Město Žandov, IDDS: p7abaeq
sídlo: Náměstí č.p. 82, 471 07 Žandov, IČO: 002 61 131

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu trvání zákazu v místě
obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu
trvání zákazu.

Datum vyvěšení:………………..

Datum sejmutí:…………………

……………………………….

………………………………….

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí
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IČ: 00260428
Fax.: 487 881 177
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka čp. 1
470 36 Česká Lípa
e-podatelna: podatelna@mucl.cz
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