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VEŘEJNÁ VYHlÁŠxł
oPATŘENĺ oBEcNÉ PovAHY
Ministerstvo zemědělstvĺ jako rjstřednÍ orgán státnÍ správy lesŮ, věcně přĺslušnýpodle
ustanovenÍ $ 49 odst. 2 pĺsm, e) zákona č, 289/1995 Sb., o lesÍch a o změně a doplněnĺ
nökterých zákonŮ (lesnĺ zákon), ve zněnÍ pozdějšíchpředpisů (dále jen 'lesnÍ zákon"),
v souládu s S 171 a násl. zákona č. 5oo/2o04 Sb', správnĺ řád, ve zněnÍ pozdějšĺch předpisů
(dále jen ,,spráVnĺ řád"), vydává podle $ 51a lesnÍho zákona následujĺcí
patření obecné povahy,

kteým rozhodlo o následujícĺch opatřenĺch odchylných od

odst, 6, $ 32 odst. 1 a $ 33 odst. 1 aŽ 3 lesnĺho zákona:

ustanovenÍ $ 29 odst. 1'

s

31

ĺ'

1.

V lesĺch na územÍ Českérepubliky, s výjimkou lesŮ na Územĺ národnĺch paľků a jejich

1.1.

se stanovÍ, Že na kůrovcové souše se až do 31' prosince 2022nevztahuje povinnost
vlastnĺka lesa přednostně zpracovat těŽbu nahodilou; povinnost vlastnÍka lesa aktivně
vyhledávat kůrovcovéstromy, provádět jejich včasnou těżbu a účinnouasanaci

ochranných pásem

zŮstává zachována;

1'2.

se stanovĺ, Že holina vzniklá na lesnĺch pozemcĺch v důsledku nahodilé těŽby musĺ
být zalesněna do 5 let a lesnĺ porosty na nĺ zajištěny do 10 let od jejĺho vzniku;

1.3. se

stanoví, Že při zalesňování

v

období do 3't. prosince 2a22

ie

odchylně

od ustanovenÍ S 29 odst. 1 lesnĺho zákona możno pouŽĺt reprodukčnĺmateriál lesnÍch

dřevin z kterékoli přÍrodnÍ lesnĺ oblasti a nadrnořské výšky. To neplatĺ pro
zalesňovánĺ reprodukčnĺmmateriálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s
reprodukčnÍm materiálem lesních dřevin podle zákona č. 14sl2oa3 Sb', o uvádění do
oběhu reprodukčnÍhomateriálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých

křĺŽencťl, uľčenéhok obnově

lesa

ak

zalesňovánĺ'

ao

změně někteých

souvisejÍcích zákonů (zákon o obchodu s reprodukčnĺm materiálem lesnĺch dřevin),
ve zněnĺ pozdějšÍch předpisĽt, nejsou tím dotčena.

2.

V lesích na územĺ,které je tvořeno katastrálními územ[mi, jeŽ jsou uvedena v přĺloze
č. 1 tohoto opatřenÍ obecné povahy, která

2.1.

Je

Jeho nedÍlnou souěástí

se stanovÍ, Že vlastnĺk lesa nenĺ povinen pouŽĺvat jako obranná opatření lapače a
klást lapáky; povĺnnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kťtľovcovéstromy, provádět

jejich včasnou těŽbu a účinnouasanaci zŮstává zachována;

2.2'

se povoluje, aby při zalesňovánĺ kalamitnĺch holin o souvislé výměře většĺneŽ 2 ha
byly ponechány nezalesněné pruhy o šÍřce aŽ 5 metľů,jeden od druhého ve
vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy,
minimálně však 20 metrŮ, a tam, kde kalamĺtní holina tvořÍ okraj lesa, se povoluje
ponechat nezalesněný pruh o šířceaŽ 5 metrŮ pro vývoření porostnÍho pláště;

2.3.

se stanovĺ, Že pokud vlastník lesa ponechá nezalesnéný pruh nebo pľuhy podle bodu
2.2., považujÍ se týo pruhy za bezlesí a o jejich plochu je możno sníŽit plochu
určenou k zalesnění v rámci plochy holiny'

3'

Tímto opatřenĺm se rušíopatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělstvÍ
pod č. j. 18918ĺ2019-MzE-16212 ze dne 3. 4.2019, ve znění opatřenÍ obecné povahy
ö. ]. 4150812019-MZE_16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve zněnĺ opatřenĺ obecné povahy
ć.

j.6392012019-MZE-16212ze dne 6. 12.2a19.
il"

Toto opatřenĺ obecné povahy nabývá rjčinnosti dnem vyvěšenĺ veřejné vyhlášky, kterou je
toto opatřenĺobecné povahy oznámeno, na úřednídesce Mĺnĺsterstva zemědělstvĺ'
ilt,

Toto opatřenĺ obecnl povahy se zveřejnĺ téŽ na úřednĺch deskách obecnĺch úřadůobcÍ
s ľozšÍřenoupůsobnostĺ.

Odůvodnění:

od vydánĺ opatřenĺ obecné povahy č' j. 1891Bl2019-MzE-16212 ze dne 3. 4.2a19 ve zněnÍ
opatřenĺobecné povahy č'.)' 4150812019-MzE-16212ze dne 30. B' 2019 a ve zněnÍopatření
obecné povahy ć' j' 6392012019_MuE-16212 ze dne 6. 12. 2o1g, která jsou tÍmto opatřenĺm
obecné povahy zrLlšena, došlo ke změně okolnostÍ při vývoji kalamitnĺho poškozenĺlesnĺch
porostŮ ve smyslu dalšÍho rozšiřování ÚzemÍ zasaŽeného kůrovcovou kalamitou a jejĺmi

dopady, na coŽ ľeaguje Ministerstvo zemědělstvÍ vydánĺm tohoto opatřenÍ obecné povahy.
K bodu

1:

V bodu 1' jsou uvedena opatřenÍ, která platÍ na celém územĺČeskérepubliky s výjimkou lesŮ
na územínárodnĺch parků a jejich ochranných pásem, kteľéjsou v pŮsobnosti Ministerstva

ŽivotnÍho prostředÍ.

17',|

1

0

12020-MZE-1 621 2

2

K bodu 1,1,:

Kůrovcovou soušíse podle přĺlohy č.2 vyhlášky č. 10111996 sb., kterou se stanovÍ
podrobnosti o opatřenĺch k ochraně lesa a vzor slużebnĺho odznaku a vzoĺ průkazu lesnl
stráŽe, ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů (dále jen ,,vyhláška") rozumí suché stromy lýkoŽroutem
zcela opuštěné.

Podle bodu 2.6 Ceské technické normy csľĺłg 1000 ochrana lesa proti kůrovcůmna
je kťlrovcovou soušĺstrom odumřelý v důsledku Žíru lýkoŽroutů,
smrku (dále jen
',norma'')

kteryi jiż kůľovcůrnneskýtá podmĺnky pro vývoj.

Jako suché stromy by měly být kůľovcovésouše v normálnÍch podmínkách lesnĺho
hospodářství přednostně a průběŽně z lesa odstraňovány jako nahodilá těžba tak, jak to
stanovÍ $ 33 odst. 1, věta prvá, lesního zákona.

Příloha č' 2 vyhlášky také stanoví, Že při kalamitním stavu je primárním cílem zajistit aktivní
vyhledávání kůrovcových stromů, jejich věasnou a účinnouasanaci V porostu nebo jejich
navazujÍcĺ odvoz ke zpracování, přičemŽ včasná a Účinná asanace proběhne u zpracovatele,
přĺpadně na náhradních skládkách mimo les. Stanovĺ rovněŽ, Že těŽbu kůrovcových soušĺ
lze odloŽit, nestanovĺ však, do kdy musÍ být tyto souše v rámci nahodilé těŽby odstraněny.

Vzhledem k všeobecnému nedostatku zpracovatelských kapacit a k tomu, Že kůrovcové
souše neznamenaiĺ riziko dalšího mnoŽenÍ lýkoŽroutů a šÍřenĺkalamity, je moŽno ponechat
je v lesnĺch porostech, resp. na pozemcích uľčených k plněnĺ funkcÍ lesa, a to aŽ do doby,
kdy budou k dispozici kapacĺty pro jejich zpracovánĺ, nejdéle však do 31. prosince 2022'To
se však týká pouze kůrovcových soušÍ; ostatnĺstromy, které by měly být vytěŽeny v nahodilé
těŽbě (např. vývraty), musĺ být z lesnĺch porostŮ průběŽně odstraňovány a asanovány. Cĺlem
opatřenĺ je, aby byly maximálně efektivně vyuŽity kapacity těŽebnÍ, přibliŽovacĺ a asanaění
pro zpracování aktivních kůrovcových stromů nebo dřívĺvhodného pro vývoj lýkoŽroutů v
době jejich aktivity (vegetačnídoba) a aby zmíněnékapacity nezpracovávaly v té době
stromy lýkoŽrouty jiŽ opuštěné' TěŽebnĺ a přibliŽovacĺ kapacity je napľoti tomu nezbytné
efektivně vyuŽĺt na zpracovánĺ stromů lýkoŽrouty jiŽ opuštěných v době mimo aktivitu
lýkoŽroutů (mimo vegetačnĺ dobu).

Pokud budou na pozemku určenémk plněnĺ funkcí lesa ponechány stojĺcÍkůrovcovésouše,

je třeba, aby vlastnĺk lesa dbal na to, że kůrovcovésouše jsou nestabilnĺ a mohou být
zdrojem ohroŽení provozu na pozemnĺch komunikacÍch, popř' na stavbách a zařĺzeních
Ieżícĺch

v mĺstě případného dopadu kůrovcovésouše nebo jejĺ ěásti.

Podle $ 19 odst. '1 lesnĺho zákona má v rámci práva obecného uŽÍvánĺ lesŮ kaŽdý právo
vstupovat na vlastnĺ nebezpečĺdo lesa a sbĺrat tam pro vlastnÍ potřebu Iesnĺ plody a suchou
na zemi leŽícÍklest' Přitom je povinen dbát pokynŮ vlastnÍka, popř. nájemce lesa a jeho
zaměstnanců.

Podĺe $ 19 odst, 4 lesního zákona můŽe oľgán státní správy lesŮ z dŮvodu ochrany lesa
nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanůrozhodnout o dočasnémomezenĺ nebo vyloučenÍ
(zäkazu) vstupu do lesa.

Podle $ 20 odst. 1 pÍsm. h) lesnÍho zákona je v lesĺch zakázáno vstupovat do míst
oznaöených zákazem Vstupu, a podle pÍsm. i) je v lesĺch zakázáno vstupovat do porostů,
kde se provádÍtěŽba, manipulace nebo doprava dřĺvÍ.
Pokud nebude orgánem státní správy lesťl podle $ 19 odst' 4lesnĺho zákona rozhodnuto
o dočasnémomezení nebo vylouěení vstupu do losa, musí kaŽdý, kdo vstupuje do lesa, při

pohybu na pozemcích určených k plněnĺ funkcí lesa včetně pohybu na úěelových
komunikacĺch v lese (lesnÍch cestách), vyznaöených stezkách, pěšinách, a na trasách

vyznaěených pro jĺzdu na kole, na koni, na lyŽĺch nebo na sanĺch, na odpočinkových mĺstech
a tábořištĺch vyuŽÍvaných v rámci obecného uŽĺvánĺ lesů dbát své osobnÍ bezpečnosti a
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bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednánĺ stavu přĺľodnĺhoprostředí a lesa, v
němŽ se na vlastnĺ nebezpečípohybuje.
Tam, kde nebude vstup do lesa dočasně omezen nebo vyloučen, se široká veřejnost, tedy
všechny fyzické osoby, které vstupují do lesa v rámci práva obecného uŽívánĺ lesů,
upozorňuje, Že tak činĺna vlastnĺ nebezpečía musI si být vědomy rizik vyplývajĺcĺch z prosté
existence lesa jako přírodnÍho prostředĺ' Tato rizika jsou zvýšená v lesích postiŽených
kalamitou.

Stromy napadené kúrovcem se v současnédobě vyskytují v lesÍch na celém územÍČeské
republiky a k dalšímu zamezenl šÍřenĺkalamity je třeba všechny takové stľomy skácet a po

skácení je bez zbytečnéhoodkladu, tedy v závislosti na použitémzpůsobu asanace co
nejdřĺve asanovat' Včas, tedy podle zvoleného způsobu asanace tak, aby je nemohlo opustit

Životaschopné stadium vývoje kůrovce, musĺ být asanovány také všechny poloŽené lapáky.
K bodu 1.2.:

Vzhledem k pokračujÍcÍmua rozšiřujĺcĺmuse kalamitnĺmu poškozenĺ lesnĺch porostŮ, ke
kterému v ľůznémĺře docházl již v rámci celého územÍleské republiky, a v důsledku
nezbytných nahodilých těžeb, vznikajÍ na pozemcÍch určených k plněnĺ funkcĺ lesa rozsáhlé
holiny (,,kalamĺtní holiny"), fiä nichž objektivně nebude możno obnovit lesnĺ porosty a
dosáhnout jejich zalesněnÍ a zajištěnÍ ve lhůtách stanovených v ustanovenÍ $ 31 odst. 6
lesnĺho zákona.

Proto se zákonem stanovená dvouletá lhůta pro zalesněnĺ holiny vzniklé na lesnĺch

pozemcÍch v důsledku nahodilé těŽby prodluŽuje o tři roky a pro dosażenízajištěnÍ lesnÍch
porostŮ na holinách vzniklých vdůsledku nahodilé těŽby se stanovĺ lhůta 10 let pľo ceĺé
ÚzemÍ Českérepubliky s rĺýlimkou lesů na ťzemĺnárodních paľkŮ a jejich ochranných
pásem.
ProdlouŽenÍ lhůty pro zalesněnĺ holiny na lesních pozemcÍch a zajištěnĺna ní vzniklých
lesních poľostŮ se vztahuje výslovně na holĺnu vznlklou v dtisĺedkq.ga[$Jllé těŽby.

Za datum vzniku holiny se povaŽuje konec kalendářnĺho měsÍce, ve kterém byla na dané
holině ukončena těŽba, od tohoto data se počĺtajĺprodlouŽené lhůty.

DřÍvějšÍopatřenÍ obecné povahy č. j. 1B91B/201g-MzE-í6212 ze dne 3' 4.2019, ve znění
opatřeníobecné povahy č)'J.4150812019-MZE_16212ze dne 30, B' 2019 a ve zněnĺopatřenĺ
obecné povahy č. j' 63920/2019_MzE_1 6212 ze dne 6. 12. 2019, umoŽňovalo prodlouŽenĺ
zákonné lhůty pro zalesnění kalamitních holin a zajištěnĺlesnĺch porostŮ pouze v lesích na
území,které bylo tvořeno katastrálnĺmi územĺmi,uvedenými v jeho přĺloze č. 'ĺ'

Souöasné opatření obecné povahy v bodě l./3. rušídľÍvějšĺopatřenĺ ke dni nabytĺ své
účinnosti'DřívějšÍopatření se tedy neruší od počátku. Z toho vyplývá, že na územĺ
vymezeném v příloze č. 1 dřívějšíhoopatřenÍ zůstávajÍ prodlouŽené lhůty pro zalesnění a
zajištění v platnosti ode dne nabýÍ účinnostidřívějšíhoopatřenÍ, přĺpadně jeho změn
(novelizací). Pro přehlednost jsou data účinnosti(vyhlášenÍ) dřívějšího opatřenĺ (včetně
změn) uvedena pro jednotlivá katastrální územÍv přĺloze č. 1 současnéhoopatření'
ProdlouŽení lhůt se nevztahuje na holiny vzniklé z nahodilé těŽby, u kterých marně uplynula
lesním zákonem stanovená lhťlta pro zalesněnĺ holiny, resp' zajištěnĺlesnĺch poľostů přede
dnem nabytĺ účinnostĺtohoto nebo předchozÍho opatřenĺ obecné povahy. U těchto holin se
předpokládá, Že měly být v zákonem stanovené lhůtě zalesněné, ľesp' lesnÍ porosty na nich
zajištěné; případně měl vlastník lesa včas poŽádat přĺslušný orgán státní správy lesů o
prodlouŽení lhůt, Úöelem opatřenĺ obecné povahy nenÍ legalizovat protiprávnÍ stav v lesĺch,
ani přĺpadná nečinnost někteąých vlastníkúlesů.

Pro pľehlednost uvádíme' že nahrazenĺ obvyklých dvou, resp. sedmiletých lhůt za

prodlouŽené pětileté' resp. desetileté lhúty se vztahuje na následujÍcÍ přĺpady:
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nová holina z nahodilé těŽby vzniklá po datu nabytí účinnostitohoto opatření obecné
povahy;

nezalesněná holina z nahodilé těžby, u které k datu nabytÍ Účinnosti tohoto nebo
předchozÍho opatření obecné povahy maľně neuplynula:
o lesním zákonem stanovená lhŮta pro zalesněnĺ 2 roky;

o

popř' orgánem státní správy lesŮ prodlouŽená lhůta pro zalesněnÍ,

nezajištěný lesnÍ porost na holině vzniklé z nahodilé těŽby, u kterého k datu nabytĺ
účinnostitohoto nebo předchozÍho opatřenĺ obecné povahy marně neuplynula:
o lesnĺm zákonem stanovená lhůta pro zajištěnĺ 7let;

o

popř. orgánem státnĺ správy lesů prod|oužená lhŮta pro zajištěnĺlesnĺho

poľostu.

V případě, Že orgánem státnĺ správy lesŮ prodlouŽené lhůty jsou delšíneŽ pět, resp' deset
let, pouŽijĺ se tyto lhůty delšĺ'
Pokud ani v prodloužených lhůtách vlastnĺk lesa nestihne provést zalesnění holiny nebo
dosáhnout zajištění lesnĺho porostu, musí poŽádat věcně a mistně přÍslušný orgán státnĺ
správy lesŮ o dalšíprodlouŽenĺ lhůty.
K bodu

1.3.:

Ustanovenĺ $ 51a odst. 1 lesnĺho záRona umoŽňuje Minĺsterstvu zemědělstvĺ rozhodnout

v přÍpadě celostátních mimořádných situacÍ majĺcÍch charakteľ kalamit mimo

jiné téŽ o

nezbytných opatřenĺch odchylných od ustanovenÍ $ 29 odst. 1 lesního zákona, odchylné
opatření podle bodu 1, 3. spočĺváV tom, Že se na stanovenou dobu, tedy na dobu od nabytí
Účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31' pľosince 2a22, umożňuje ve všech lesĺch
Českérepubliky s výjimkou lesŮ na územích národnĺch parků a jejich ochranných pásem
pouŽÍt k obnově lesa repľoduköní materiál lesnĺch dřevin z kterĺákoli přĺrodnÍlesnĺ oblasti a
nadmořské výšky.

Toto odchylné opatřen{ je odlivodnéno potřebou, resp. nutnostľ v maximálně możném
rozsahu zauezpeeit pľovedenÍ obnovy lesů, kdy v rámci celého ĺizemíČR docházĺ v rŮzné
mĺře

k

nedostatku sadebnĺho materiálu ze stejné nebo odpovĺdajĺcĺpřÍrodnĺ lesnĺ oblasti
a z odpovĺdajĺcĺnadmořské výšky, a bude tedy třeba pouŽĺt sadebnĺ materiál, kteý nebude
splňovat podmÍnku stanovenou v $ 29 odst. 1, věta prvá, lesnĺho zákona.
Reprodukčnĺmateriál smrku ztepilého je z ustanovenĺ bodu 1' 3. vyloučen z toho důvodu, Že
jeho mnożstvĺ v potřebné kvalitě je na trhu dostatek i v kalamitou postiŽených regionech.

Cílem tohoto opatřenl je zajištěnĺ dostatečného mnoŽství sadebnĺho materiálu stanovĺštně
vhodných' zejména melioraönĺch a zpevňujĺcÍch dřevin' potřebných pro vznik druhově
pestých lesnĺch porostů, které budou lépe odolávat předpokládaným dopadům klimatické
změny, Výběr stanovištně nejvhodnějšího sadebnĺho mateľiálu v rámci takto upľavených
podmÍnek je věcĺ rozhodnutĺ vlastnĺka lesa.
Tĺmto odchylným opatřenĺm nejsou dotčeny ostatní povinnosti a omezení, stanovená v $ 29
lesnÍho zákona, zejména povinnost vlastnĺka lesa vést evidenci o původu reprodukčnĺho
materiálu pouŽitého k obnově lesa'
Dotčena nejsou anĺpravidla nakĺádánÍ s ľeprodukčnÍmmateriálem lesnĺch dřevin, stanovená
zákonem č. 149/2003 Sb., o uváděnĺ do oběhu repľodukčníhomateriálu lesnĺch dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříŽenců, určenéhok obnově lesa a k zalesňovánÍ,
a o změně někteých souvisejĺcÍch zákonů (zákon o obchodu s reprodukčnÍm mateľiálem
lesních dřevin), ve zněnĺ pozdějšíchpředpisů.

K bodu

2.:

V

bodu 2. jsou uvedena opatřenÍ, která platĺ v lesích v katastrálnĺch územĺch uvedených
v příloze tohoto opatřenĺ.
1711012020-MZE-16212
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K bodu 2.1.:
Podle $ 32 odst. 1 písm. b) lesnÍho zákonaje vlastnÍk lesa povinen preventivně bránit vývoji,
šĺřen í a přemnoŽenÍ škodlivých organismŮ.
Podle přílohy č. 2 vyhlášky spočÍvá ochrana proti kůrovcůmrovněŽ v nasazenĺ odchytových
zařÍzenÍ (feŕomonoúých lápačŮ, lapáků nebo otrávených lapáků). Současně je stanoven
počet odchytových zařĺzení v závislosti na populačníhustotě škůdce(kŮrovce).

Vzhledem k mimořádnému rozsahu kalamitnĺho postiŽenĺ lesních porostů v lesĺch
v katastrálnÍch ÚzemÍch, uvedených v přĺloze k tomuto opatřenÍ obecné povahy, nemajÍ jiŽ
odchytová zařÍzeni (lapače a lapaxy1 z hlediska efektivnĺ ochrany lesů ve většině přĺpadů
jako
Žádní] podstatný vý)nam. Proto je możno od pouŽívánl lapačŮ a kladení lapáků
obranných opatřenÍ na zmĺněných rjzemĺch upustit.

Případnéupuštěnĺ od pouŽÍvánĺlapačůa kladení lapákŮ jako 'obranných opatření .však
jejich
vlastnÍxa lesa nezbavuje povinnosti aktivně vyhledávat kŮrovcové stromy a provádět
včasnou těŽbu a účinnouasanaci.

Kbodu 2.2,:
Přizalesňovánĺ rozsáhlých kalamitních holin se musÍ přihlĺžet k tomu, aby obnovované lesnÍ
porosty byly dostateěně stabilní a odolné proti pŮsobení abiotických činitelů,zejména větru.
boueallnc 1e treua zabezpečit také jejich zpřĺstupněnÍ pľo prováděnI budoucĺch výchovných
zásahů a pro dalšĺěinnosti souvisejĺcĺ s péčĺo lesnĺ porosty, včetně jejich ochrany před
poŽáry a proti škodám pŮsobeným zvěří.
Pľoto se povoluje, aby při zalesňovánÍ kalamitních holin o souvislé výměře většĺneŽ 2 ha
byly ponechány-nezalesněné pruhy o šířcea ve vzdá]enosti přiměřené velikosti, terénnÍm
a'äsiatnĺm póměrům zalesňované plochy. Podle konkrétníchpodmĺnek dané lokality
(kalamitní hoíiny) pŮjde o pruhy široké aŽ 5 metrü a vzdálené od sebe mínimálně 20 metrŮ.
je věcĺ rozľloońütĺ- vlasiníka lesa, zda tohoto povolenĺ vyuŽije, nebo zda k vytvořenĺ
ľozčleňovacÍchpruhŮ v porostu přistoupĺ aŽ později, např. v dalšífázi vývoje a výchovy
poľostu.

Tam, kde kalamitnĺ holina tvořÍ okraj lesa, je třeba při zalesňovánĺ počĺtats nutností vytvořĺt
porostnÍ plášť. Proto se povoluje, aby byl na hranici lesnĺho pozemku (holiny) a jiných
pruh lesního
bozemků, které nejsou uŕčenyk plněnĺ funkcĺ lesa, ponechán' nezalesněný
je
lesa' zda
vlastnÍka
přĺpadě
rozhodnutí
věcÍ
pozemłu o šÍřce aŹ 5 metrŮ, Také v tomto
je
vzít
pozemku
třeba
Přitom
zalesnÍ'
plochu
lesnÍho
celou
iohoto povolenĺvyużije, nebo zda
zněnĺ
zákonĺk,
ve
Sb.,
občanský
zákona
ć.
B9l2012
1
odst.
1017
ustanovení
také
v úvahu
$
pozdějšĺchpředpisů, a v zájmu předcházenĺ sporŮm s vlastnĺky pozemků přiĺéhajÍcÍchk lesu
nevysázovat cĺlovédřeviny ve vzdálenosti menšĺ neż 3 metry od hranice pozemku určeného
t plnenĺ funkcÍ lesa. Pokud vlastník lesa uvedeného povolenĺ vyużije, musĺ si být vědom
tońo, že jde o opatřenĺ, které má jednak vymezit časový prostor pro zalożenÍ a vytvoření
porostního pláště, jednak snÍŽit potřebu reprodukěního materiálu lesních dřevin, kterého je
pro zalesněnĺ kalamitnĺch holin přechodný nedostatek.
K bodu 2.3,:

Plochy pruhťt, které vlastntk lesa můŽe ponechat nezalesněné podle b9d9-2. 3.,.budou
považovány za bezlesĺ ($ 1 odst. 1 pĺsm. b/ vyhlášky ö. 84/1996 Sb., o lesnĺm
hospodářském plánovánĺ). ProtoŽe se o plochu pruhŮ fakticky zmenšĺzalesňovaná rozloha
lesního pozemku, bude minimální poöet jedincťl (sazenic) na jeden hektar zalesňované
plochy, stanovený v přĺloze č. 6 vyhlášky č. 139/2004 sb', kterou se stanovÍ podrobnosti o
pľenosu semen á sazenic lesnÍch dřevin, o evidenci o původu reprodukčnÍho materiálu a
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňovánĺ pozemků prohlášených za pozemky
určenék plněnĺ funkcÍ lesa, vztahován pouze k zalesňované ploše lesnĺho pozemku bez
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uvedených pruhů bezlesĺ. Celý takový pozemek, včetně pruhů bezlesí, bude povażován za

zalesněný.
K bodu 3:

Vzhledem k zásadním změnám okolností při vývoji kalamitnĺho poškození lesnĺch porostů,
kdy vdobě od vydání opatřenĺ obecné povahy č)'j. 1891812019-MzE-16212 ze dne 3. 4'
2019, ve zněnĺ opatřenĺ obecné povahy č.j. 41508/2019-MzE-16212ze dne 30. 8, 2019 a ve

zněnĺ opatřenĺ obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE_16212 ze dne 6. 12. 20'ĺ9 došlo
k dalšÍmu rozšĺřenĺúzemĺzasaŽeného kůrovcovou kalamitou, přistoupilo Ministerstvo
zemědělství k vydánĺ nového opatření obecné povahy, a současnémuzrušenÍuvedených
opatřenĺ obecné povahy.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opľavný prostředek (s 173 odst,2 správního
řádu)'

otisk úředního razítka

lng. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů

Přílohy:

1. Seznam

katastrálních územĺ,v nichž platÍ opatřenl 2'1' aŽ 2.3' uvedené vtomto

opatřenÍ.

Rozdělovník:

Obecní úřady obcí s rozšířenou působnostĺ- se Žádostí o vyvěšení na Úřední desce
úřadu

Všechny obce na tjzemí českérepubllky - na vědomÍ a se ŽádostÍ o vyvěšenĺ na úřednĺ
desce obecnĺho Úřadu ($ 173 odst.

1 správnÍho řádu)

Kľajskéúřady - na vědomÍ
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OPATRENI OBECNE POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústředníorgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení $49 odst.2 písm. e) zákona ć'28911995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
někteých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lesní zákon"),
vsouladu s $'t71 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, veznění pozdějších předpisŮ
(dále jen,,správnířád"), vydává podle $ 51a lesníhozákona následujícĺ
opatření obecné povahy,

kteým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Minĺsterstvem zemědělství
pod č. j. 17110l2020-MzE-16212 ze dne 2. 4.2020 následovně:
t.

Příloha č. 1 opatření obecné povahy

č' j.

17110l2020-MzE-16212

ze dne 2' 4.2020

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

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostidnem vyvěšeníveřejné vyhlášky' kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
ilt.

Toto opatření obecné povahy se zveřejní téŽ na úředníchdeskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností'

odůvodnění:

od vydání opatření obecné povahy

č,. j.

17110l2020-MzE-16212

ze dne 2.4.2020, které

je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního
poškozenĺlesních porostů, na coŽ reaguje Mĺnisterstvo zemědělstvítouto změnou.
Ke změně přílohy č. '1:

Ke změně přílohy č' 1 (změna územnípůsobnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit
z důvodu změny kalamitní situace v lesích na územícR oo doby vydání opatření obecné
povahy č'' j' 17110ĺ2020-\nzE-16212 ze dne 2' 4.2020, kdy v důsledku pokračování šíření
kůrovcůdošlo k zasaŽení a přímémuohroŽení dalších katastrálních Území kůrovcovou
kalamitou.

Podkladem pro změnu přílohy č. 'ĺ jsou qýstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ústavem pro hospodářskou Úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohroŽených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohroŽených lesních porostů pro kaŽdé jedno katastrální
územív cR. vysledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečnostíznámých
Ministerstvu zemědělství z úředníčinnostĺ,ledy z konzultace s orgány státní správy lesů
jednotliuých krajských úřadů.Výsledný výběr katastrálních uzemÍ, nově zaŕazovaných do
přílohy c. 1 tohoto opatřenĺ obecné povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích
rozdrobených oblastí do kompaktních celků a jejich ohranicení s ohledem na již zasažené
okrajové plochy' Ucelení oblastí a jejich ohraničeníje provedeno tak, aby byla zajištěna
aktuálnost přílohy pro praktické vyuŽití vlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvrtletíroku
2020.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (s 173 odst.2 správního
řádu)'

otisk úředního razítka

lng. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské Úpravy
a ochrany lesů

Přílohy:
1. Seznam katastrálních území,v nichŽ platí opatření 2. 1' až 2.3' uvedená v opatření
obecné povahy č. j' 17110l2a20-Í\ĺ|zE-16212 ze dne 2' 4' 2020'
Rozdělovník:

obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se Žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu

Všechny obce na územíCeské ľepubliky - na vědomí a se Žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu ($ 'ĺ73 odst. 1 správního řádu)

Kľajské úřady - na vědomí
Vyvěšeno
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