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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA
Městský úřad Česká Lípa, jako orgán státní správy lesů, 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 1. dubna 2020 do 30. června 2020
podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona

zakazuje
vstup do lesa v obci Kvítkov (546259), katastrální území Kvítkov u České Lípy (678384),
okres Česká Lípa (3501), na částech lesních pozemků - pozemků určených k plnění funkcí
lesa p.č. 262/7 (lesní pozemek) a p.č. 262/27 (lesní pozemek), ve vlastnictví České republiky,
potažmo ve správě Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68
Hradec Králové, IČ: 421 96 451, tj. dotčenými lesními pozemky, z důvodu sanace skalního
řícení v NPP Peklo. Jedná se o úsek červeně značené turistické stezky v Pekelském údolí. Lesům
ČR s.p. se ukládá neprodleně zřetelně vyznačit zakázaný prostor a na obou vstupech do údolí
umístit informační tabule.
Odůvodnění:
V únoru roku 2019 došlo v údolí Robečského potoka ke skalnímu řícení, který při svém pádu
způsobil uvolnění a zřícení dalších skalních výchozů. Předmětná lokalita je situována cca 300 m
severně od Lisovy samoty mezi lávkami, které kříží Robečský potok ve střední části údolí (viz
příloha č. 1). Během skalního řícení došlo k sesutí 70 m³ skalních hmot. Skalní řícení dopadlo na
značenou turistickou stezku a turistický chodník. Lesy ČR s.p. vypracovaly v roce 2019
„Inženýrsko-geologický průzkum skalních masivů a zadaly projektovou dokumentaci na sanaci
skalního řícení. Na základě odborných podkladů byly zbytky skalních výchozů svrženy a svah
byl očištěn. V říjnu 2019 došlo k urovnání do stabilních rovnanin (70 m³). Nepodařilo se však
zajistit a stabilizovat zbytek skalního žebra (cca 80 m³). Žebro je nestabilní a ohrožuje
bezpečnost návštěvníků v této části lokality. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít turistickou trasu
pro vstup veřejnosti, a to do ukončení sanačních prací. Zákaz vstupu je soustředěn ve střední
části údolí Robečského potoka (viz. příloha č. 1. a 2) tudíž nebude průchozí.
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Lesy České republiky s.p., Lesní správa Česká Lípa požádala dne 10. března 2020 městský úřad
Česká Lípa, odbor životního prostředí, o prodloužení zákazu vstupu do části lesů v NPP Peklo –
uzavření turistické trasy pro vstup veřejnosti, a to do ukončení sanačních prací. Prodloužení
zákazu vstupu je požadováno ve stejném úseku údolí Robečského potoka, jak bylo zakázáno
opatřením obecné povahy čj.: MUCL/139929/2019.
Zákaz dočasného vstupu do lesa tak nově platí do 30. června 2020. Pokud by sanační práce byly
ukončeny 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
Obec Kvítkov, IDDS: gbkbsuz
sídlo: Kvítkov č.p. 57, 470 01 Česká Lípa 1, IČ: 008 31 531
Obec Sosnová, IDDS: txvbiva
sídlo: Sosnová, čp. 35, 470 01 Sosnová, IČ: 006 73 374
Obec Zahrádky, IDDS: gaqbvmb
sídlo: Zahrádky č.p. 108, 471 01 Zahrádky u České Lípy, IČ: 002 61 092
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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:…………………
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Podpis oprávněné osoby
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Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí
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náměstí T. G. Masaryka čp. 1
470 36 Česká Lípa
e-podatelna: podatelna@mucl.cz
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