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SP. ZN.: OVLHZ/MMB/0459351/2022 VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Pohl   V Brně 24. 1. 2023 

Č. J.:  MMB/0037141/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 018/pohl.tomas@brno.cz 

 

 

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

VYLOUČENÍ (ZÁKAZ) VSTUPU DO LESA 

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ 

MMB“), jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.,                   

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 48 odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích                           

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“)              

a jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ust. § 171 až § 174 správního řádu a podle ust. § 19                

odst. 4 a 5 zákona o lesích na žádost vlastníka lesa, tj. Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního 

podniku Masarykův les Křtiny, IČO 62156489, Křtiny 175, 679 05 Křtiny, 

 

prodlužuje platnost   

 

 opatření obecné povahy na vyloučení (zákaz) vstupu do lesa  

č.j.  MMB/0469744/2022 ze dne 20. 10. 2022, a to do 31. 3. 2023. 

 

Ostatní ujednání opatření obecné povahy č.j. MMB/0469744/2022 ze dne 20. 10. 2022 zůstávají i nadále 

v platnosti. Prodloužení platnosti opatření obecné povahy je vydáváno v zájmu zdraví a bezpečnosti 

osob z důvodu probíhající nahodilé těžby suchých a prosychajících lesních porostů a porostů 

napadených kůrovcem.  

 

Odůvodnění 

Odbor VLHZ MMB obdržel dne 17. 1. 2023 žádost od vlastníka lesa, tj. Mendelovy univerzity v Brně, 

Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, IČO 62156489, Křtiny 175, 679 05 Křtiny, o prodloužení 

platnosti opatření obecné povahy o dočasného zákazu vstupu do lesa č.j. MMB/0469744/2022 ze dne 

20.10. 2022. Tímto opatřením obecné povahy byl vyloučen vstup do lesa na lesní pozemky p.č. 1298/1, 

1301, 1303/1, 1304, 1306/1, 1306/2, 1306/6, 1306/7 a 1306/8 vše v k.ú. Soběšice, z důvodu 

připravované nahodilé těžby nebezpečných odumřelých suchých stromů.  Z důvodu ztížených 

klimatických podmínek (podmáčená nepromrzlá lesní půda) je postup nahodilé těžby pomalejší,                 

než vlastník lesa předpokládal. V žádosti je požadováno prodloužení opatření obecné povahy                               

do 31. 3. 2023, tj. o dva měsíce.  
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Opatření obecné povahy je vydáváno v zájmu zdraví a bezpečnosti osob – návštěvníků lesa                      

při provádění předmětné těžby a následné dopravě vytěženého dříví na odvozní místo.  

 

V dané lokalitě, která je turisticky velmi využívána, vlastník lesa provádí těžbu velkého množství 

odumřelých suchých stromů, které odumřely v důsledku kůrovcové kalamity a v důsledku nepříznivých 

klimatických podmínek, zejména v důsledku dlouhodobého vláhového deficitu.  S ohledem na velký 

rozsah nahodilé těžby je potřeba řešit danou situace komplexně a celoplošně v delším časovém období 

s nasazením odpovídajícího počtu těžké lesní techniky, čímž vznikne v daném území nebezpečný 

prostor pro pohyb veřejnosti.  

 

Na základě výše uvedených skutečností Odbor VLHZ MMB žádosti vlastníka lesa o prodloužení zákazu 

vstupu do lesa vyhověl, neboť se jedná o lokalitu, která je hojně navštěvována turisty, které je nutno 

tímto způsobem ochránit.   

Poučení 

V případě, že bylo podle ust. § 19 odst. 4 zákona o lesích opatření obecné povahy 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 na Odbor VLHZ MMB  

 

 

 

 

     Otisk úředního razítka 

 

     

         Ing. Tomáš Pohl 

vedoucí oddělení státní správy 

    lesů, myslivosti a rybářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČET LISTŮ:  2 
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OBDRŽÍ:   

účastníci řízení: 

1. Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (DS)  

2. Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, IČO 62156489,  

    Křtiny 175, 679 05 Křtiny (DS) 

3. Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno (DS) - s žádostí o vyvěšení na úřední desce  

4. Městská část Brno-Útěchov, Adamovská 6, 644 00 Brno (DS) - s žádostí o vyvěšení na úřední desce 

 

 

NA VĚDOMÍ:  

5. Agentura ochrany přírody a krajiny, Kotlářská 51, 657 20 Brno (DS) 

6. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno   

7. Klub českých turistů, IČO 00505609, Revoluční 1056/8a,110 Praha 1 (DS) 

8. Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6, 611 38 Brno (DS)  

9. Městská policie Brno, Štefánikova 112/43, 602 00 Brno (DS)  

10. Hasičský záchranný sbor České republiky, územní odbor Brno-město, Lidická 61, 602 00 Brno (DS) 

11. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, Brno (DS) 

12. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno (DS)  

 

OSTATNÍ: 

13. Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí 

14. Magistrát města Brna, Organizační odbor 
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