
M in isterstvo zemědělství
odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

33íB4!202a MzE 16112

Spisová značka.: 14LH18295l202o-16212
c.j,] 33784l202o-MzE-16212

Vyřizuje: lng. Jiří Bílý, Ph,D.
Telefon: 221812272
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
lD DS: yphaax8

Adresa; TěšnoV 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

v Plaze dne :27.7.2o2o

] l l l ll lllllll|lll]llll |il l|ll| |] l Il l] l|]illil
mže00!0] !:4:?51

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

M]n]sterstvo zemědělství jako ústřední orgán státní spráVy lesú, Věcně příslušný podle
ustanovení §49 odst,2 písrn. e) zákona č,289/1995 Sb,, o lesích a o změně a doplnění
některy'ch zákonú (lesni zákon), Ve žnění pozdějších předpsů (dále jen'lesní zákon'),
V sou]adu s § 171 a násl, zákona ó_ 50al2oo4 Sb., spráVní řád, Ve znění pozdějších předpisů
(dá e jen ,spráVní řád"), VydáVá podle § 51 a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

kierým se mění a doplňuje opatření obecné povahy Vydané l\,/]in]sterstvem zemědělství
pód č. ). 17110l2a2o-MzE-16212 ze dne 2, 4, 2020 následovně:

|.

Příloha č, 1 opaiření obecné povahy č, j, 1711al2a2O-MzE-16212 ze dne 2.4.2020
se nahtazu]e přl ohou č. 1, která ]e nedí|noL] součástí tohoto opatření obecné povahy,

ll,

Toto opatřeni obecné povahy nabýVá účinnosti dnem Vyvěšení Veřejné Vyhlášky, ktelou je
toto opatřeni obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství,

lll.

Toto opaiření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšlřenoL] působnostÍ,



odůvodněnii

od Vydání opatření obecné povahy č. j, 1711U2a2o-MzE-16212 ze dne 2, 4,2o2a, kíeÉ
ie tír.to opatřenír. obecné povahy měněno došlo ke změně okolností při VýVoj kalamitního
poškozeni lesnich porostú, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zrněnou,

Ke změně přílohy č, 1

Ke změně prilohy č, 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přstoupit
zdůVodu zn]ěny kalamitni stlace Vle§ích na úzerní ČR od doby Vydání opatření obecné
povahy ó, j, 17110l202a-MZE-16212 ze dne 2.4,2020. kdy V dúsledku pokračování šíření
kůrovcú došo k zasaženi a přímému ohrožení da|ších katastlálních území kůrovcovou
kalamitou
Podkiadem pro změnu přílohy č, 1 jsou Výstupy ana|ýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ustavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, V rámci které byl
detekován Výskyt suchých stromů a holin V ohrožených lesnich porostech a následně
hodnocen Ve Vztahu k zastoupeni ohrožených lesních porostú pro každé jedno katastrální
L]Zemi V CR Výsledky teto aaa|ýzy byly dále upresněny na základě skutečností známých
Ministerstvu žemědělství zúřední činnost, tedy z konzultace sorgány §tátní spráVy lesů
jednot Vých kra]ských úřadů, Výsledný Výběr katastrálních území, nově žařazovaných do
přílohy č, 1 tohoto opatření obecné povahy pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích
rozdrobených oblastí do kompaktních celkú a jejich ohraničení s ohledem na ]É zasažené
okrajové plochy. Uceleni oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna
aktuáLnost přílohy pro praktické Využiti Vlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvrtletí roku
2a20,

Poučení:

Prot opatření obecné povahy ne|ze podat opravný prostředek (§173 odst,2 spráVního
řádu).

lng. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů

Přílohy:
1. seznam katastrálních územi, V nichž plati opatření 2. 1. až
obecné povahy č. j. 1711ol202o-MzE-16212 ze dne2.4.2o2o.

ot sk úředniho ražítka

2, 3. uvedená V opatření

Rozdělovník:

obecní úřady obcí s rozšířenou pů§obnosti - se žádostí o Vyvěšení na úřední desce
úřadU

Všechny obce na území České republiky - na vědomi a se žádosti o Vyvěšení na úředni
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 spráVního řádU)

Křajské úřady - na Vědomí

Vyvěšeno dne J, 8. fur/o
OBEC BLÍZKOV

BIizkov č. 79
594 42 Měřín

337 84l2a2a-MzE-1 6212


