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Veřejná vyhláška 
 

Opatření obecné povahy 
 
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný  orgán 
státní správy lesů ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád)  a ve smyslu § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (lesní zákon), podle § 48 odst. 2  písm. j) 
lesního zákona, vydává opatření obecné povahy 
 

o dočasném omezení vstupu do lesa 
 

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy 
lesů, podle  § 19 odst. 4 lesního zákona vydává v zájmu zdraví a bezpečnosti fyzických osob  z důvodu 
trvajících dešťů a podmáčených lokalit v lesích, kde hrozí nebezpečí pádu stromů, toto opatření obecné 
povahy: 

1/ Omezuje se vstup na lesní pozemky Lesního hospodářského celku Městské lesy Český Brod 
v katastrálním území Doubravčice, Liblice u Českého Brodu, Štolmíř, Přehvozdí, Tuchoraz a Vrátkov. 

2/ Omezení je vydáno v zájmu zdraví a bezpečnosti fyzických osob, s ohledem na přetrvávající deště a 
podmáčené lokality v lesích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu stromů. 

3/Omezení vstupu do lesa se nevztahuje pro výkon lesnických činností a výkon práva myslivosti. 

4/ Obecní úřady v uvedeném území toto opatření obecné povahy uveřejní na úřední desce a oznámí 
způsobem v místě obvyklým. 

5/ Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky a platí do 31. července 
2022. 

 

Příloha: Mapa LHC Městské lesy Český Brod 

 
 

Josef Novák, v.r.  
oprávněná úřední osoba  
odborný referent na úseku státní správy lesů 
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Doručí se: 
Město Český Brod, Městské lesy Český Brod 
Město Český Brod 
Obec Vrátkov 
Obec Tuchoraz 
Obec Doubravčice 
Obec Přehvozdí 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu účinnosti vydaného opatření obecné povahy. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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