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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA 
 

Městský úřad Tanvald, 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 ode dne vyvěšení po dobu 3 měsíců 

 

podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona  

 

zakazuje 

 

vstup do lesa v obci Zlatá Olešnice, katastrální území Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad 

Nisou, na částech lesních pozemků - pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 774/1 (lesní 

pozemek), ve vlastnictví společnosti Cortuum s.r.o., Trojská 358/131, 171 00 Praha, IČ: 27406202, 

(dále jen žadatel) tj. dotčenými lesními pozemky, z důvodu špatného technického stavu zábradlí na 

Palackého stezce, v délce 300 m, nad prudkým svahem řeky Kamenice. Jedná se o úsek značené 

turistické stezky. Společnosti Cortuum s.r.o. se ukládá neprodleně zřetelně vyznačit zakázaný prostor a 

na obou vstupech výše uvedené parcely (délka 300 m) umístit informační tabule (vše dle příloh žádosti). 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.8.2021, 23.11.2021, 22.2.2022 a následně 26.5.2022 byla na Městský úřad Tanvald, odbor 

stavební úřad a životní prostředí podána žádost od žadatele ve věci prodloužení již vydané veřejné 

vyhlášky - dočasného vyloučení vstupu do lesa na část p.p.č. 774/1 (300 m), v k.ú. Lhotka u Zlaté 

Olešnice, obec Zlatá Olešnice. Poněvadž současný technický stav na Palackého stezce je neměnný, 

správní orgán prodlužuje o další tři měsíce zákaz dočasného vstupu do lesa a to nejdéle  do 1. září 2022. 

Pokud by opravné 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, kteří konají opravné práce a osob mající zde právo k činnostem podle 

zvláštních právních předpisů. 
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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. Žádáme proto příslušné obce uvedené níže o vyvěšení na úředních 

deskách 

 

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. 

 

 

 

Ing. Aleš Šebesta 

         vedoucí odboru SÚ a ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Cortuum s.r.o., IČ: 27406202, Trojská 358/131, 171 00 Praha 

 

Na vědomí: 

Město Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald 

Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, 468 47 Zlatá Olešnice 

Obec Vlastiboř u Železného Brodu, Vlastiboř 102, 468 22 Železný Brod 

Obec Jesenný, Jesenný 13, 512 12 Jesenný 

 

 

 

 

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    Podpis oprávněné osoby 

potvrzující vyvěšení     potvrzující sejmutí 
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