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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
sterstvo zen ědělství jako ústiedníorgán státnj spráVy lesú, Věcně přísIušnýpodle
ustanovení §49 odst,2 písr., e) zákona č,289/1995 Sb,, o lesích a o změně a d'oplnění
některých zákonu (lesni žákon) Ve zněni pozdě]ších předpisů (dále jen ,lesní zákon''),
V souladu s § 171 a násl, zákona č, 500/2004 Sb,, spráVní řád, ve zněni pozdějšich předpisú
(dále jen ,,spráVní řád"), VydáVá podle § 51a le§ního zákona následujjcí
l\lin

opatření obecné povahy,
kteným se mění a doplňuje opatřeni obecné povahy Vydané I\lin sterstvem zemědělství pod
č.], 18918/2019-MZE- 16212 ze d|e 3. 4.2O19 následovně:
l.

Vkládá se nový bod 2, 5,, kteryi 2ní

5, se stanoví že při zalesňováni V obdobi do 31, pros nce 2022 je odchylně od
ustanovení §29 odst. 1 lesního zákona rnožno použít reprodukční materál lesních dřevin
z kterékoli přírodní lesní oblast a nadmořské Výšky. To neplatí pro Zalesňování
reprodUkčnímmaterlálem smrku ztepilého, Pravidja nakládání s reprodukčním materiálem
lesních dřevin podle zákona č. 149l2oa3 Sb,, o uvádění do oběhu replodukčního rnater á]u
lesních dřevin ]esn cky Významných druhú a ur.ělých křížencúurčenéhok obnově lesa
a k Zalesňování, a o Změně některých souvisejících zákonú (zákon o obchodu
,,2.

s reprodukčnímmateriálem lesních dřevin), Ve
dotčena "

žněnípozdějších předpisu, nejsou tim

ll,

Příloha č, 1 opatření obecné povahy č,j. 1ag18l2o1g-MzE 16212

ze

dne 3.4_2o1g

nahrazuje přílohou č, 1, která je nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy,
lll.

Toto opatření obecné povahy nabýVá úč]nnostidnem Vyvěšení Veřejné Vyhlášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno. na úredníC]esce lMinisterstva zemédělstvi,
IV,

Toto opatření obecné povahy se zveřejní téžna úředníchdeskách obecních úřadú obcí
s rozšířenou púsobností,

odúvodnění:
od Vydání opatření obecné povahy č.], 1 891 8/2o 1g-N,lze- 16212 ze dne 3, 4, 2019 které je
tímlo opatřenim obecné povahy měněno, doš]o ke zr.ěně okolností př VýVoj kalamitníňo
poškození lesních porostú, na což reaguje

lvl

nisterstvo zemědělství touio změnou

K Vloženínového bodu 2. 5:
Ustanovení §5la odst, 1 lesního zákona umožňu]e rozhodnout o nezbytných opatřeních
odchyiných od ustanoveni § 29 odst, 1 lesního zákona, odchylné opatřeni pódlu bodu z, s.
spočíVáV tom že se na stanovenou dobu tedy na dobu od nabytí účinnostitohoto opatření
obecné povahy do 31, prosince 2022 unožňqe Vkalamitou postižených reg onech (Vz
příloha č. 1 - územnípúsobnost tohoto opatření) použítk obnově lesa réprodukčnímateriál
lesnich dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské Výšky,
Toto odchylné opatřeníje odůVodněno potřebou, resp. nutnoŠtízibezpečt provedení obnovy
lesů iVpřipadech, kdy dojde Vkalamtou postžených regionech klokálnimu nedostatku
sadebního materiálu ze stejné nebo odpovidající přírodnl lesnj oblasti a z odpovídajíci
nadmořské Výšky, a bude tedy třeba použítsadebni mater]ál, který nebude splňovat
podmínku stanovenou V § 29 odst, 1 Věta prvá. lesního zákona Reprodukčnírnateriál smrku
ztepilého je z ustanovení bodu 2, 5, Vyloučen z toho důVodu, že jeho množství V potřebné
kvalitě je na trhu dostatek ] V kalamitou postižených regionech, cílem tohoto opakeni je
za]ištění dostatečného množství sadebního materiálu stanoVištně vhodných, zejména
melioračnícha zpevňu]ících dřeVin, potrebných pro Vznlk druhoVě pestrých esních pórostú,
které budou lépe odoláVat predpokládaným dopadúm k|imatické zrnény,
Tímto odchylným opatřením ne]sou dotčeny ostatní povinnost a omeieni, stanovená V 29
§
lesniho Zákona, zejména povinnost Vlastnjka lesa Vést evidenci o původu reprodukčňího
materiálu použitého k obnově lesa.
Dotčena nejsou an pravidla nakládání s reprodukčnímmaterálem lesních dřevin stanovená
zákonem č, 149/2003 sb,, o UVádění do oběhU reprodUkčního materiálU lesnich dřevin
lesnicky Výžnamných druhů a Umělých křížencú,určenéhok obnově lesa a k zalesňovánj,
a o změně někteďch souvisejícich zákonú (zákon o obchodu s reprodukčním rnateriáler.
lesních dřevin), Ve znění pozdějšich předpisů,
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Ke změně přílohy č. 1:
Ke změně příiohy č, 1 (změna úzer.nípúsobnost] opatřenl) bylo nezbytné přistoupit
zdúVodu změny okolností od doby Vydání opatřeni obecné povahy č.j 18Ó18/2019-1MZe16212 ze dne 3.4_2019, )ak vyp|ývá ze §kutečnosti známých N,,Iln sierstvu zemědělství
zúředni činnosti ze]ména z Vyhodnocení VýVoje napadeni kalarnitou zasažených oblasti na
základě Vyhodnocení dat z dálkového prúzkumu země i terestrických šetřeni,

Poučení:

PIoti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst,2 spráVního
řádu),

lng, VáclaV Lidický
i'editel odboru hospodářské úpraVy
a ochrany lesů

Přílohy:

1. seznam katastrálnich území,V nichž platí opatřeni 2_1 až 2,4 l-)vedená
opatření obecné povahy č,j, 18918l2o19-Mze-16212 2e dne 3 4, 2o19 a opatřeni

V

2, 5, uvedené V tomto opatření

Rozdělovník:

obecní úřady obcí s rozšířenou púsobhostí- se žádostío Vyvěšenína úředni desce
úřadu

Všechny obce na územíČeskéřepubliky - na Vědomi a se žádostío Vyvěšení na úředni
desce obecního úřadu (§ 173 odst.

1

spráVního řádu)

Krajské úřady - na Vědomí

Vyvěšeho dne

$.
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sňato dne
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