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VEŘEJNÁ vvHLÁŠKA

oPATŘeruí
oaEcNÉpovnny
Ministerstvozemědě|stvíjako ústředníorgán státnísprávy lesů,věcně přís|ušný
pod|e
ustanovení$ 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995Sb., o |esícha o změně a dop|nění
něktenýchzákonů (|esnízákon), ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,|esnízákon',),
v sou|adus $ ,171a nás|.zákona č.500/2004Sb., správnířád,ve zněnípozdějších
předpisů
(dá|ejen ,,správní
řád..),vydává pod|e$ 51a |esníhozákonanás|edující
opatřeníobecnépovahy,
kteým se měnía dop|ňujeopatřeníobecnépovahyvydanéMinisterstvem
pod
zemědě|sfuí
č'j'18918l2o19-MzE-16212
ze dne 3. 4. 2019nás|edovně:
L
Vkládá se novýbod 2. 5., kteý zní:
,,2.5. se stanoví,že při zalesňovánívobdobí do 31. prosince 2022 je odchy|ně od
ustanovení$ 29 odst.1 |esníhozákona moŽno pouŽítreprodukční
materiá||esníchdřevin
z kteréko|ipřírodní|esní ob|asti a nadmořské výšky. To neplatí pro za|esňování
reprodukčním
materiálemsmrku ztepilého.Pravid|anak|ádánís reprodukčním
materiá|em
|esníchdřevin pod|ezákona č,.14912003
sb., o uváděnído oběhu reprodukčního
materiá|u
|esníchdřevin |esnickyvýznamnýchdruhŮ a umě|ýchkříŽencŮ,urěenéhok obnově |esa
a k za|esňování, a o změně něktených souvisejícíchzákonů (zákon o obchodu

s reprodukčním
materiá|em|esníchdřevin), ve znění pozdějšíchpředpisů,nejsou tím
dotčena...
il.
Pří|ohač.,l opatřeníobecné povahy čj. 18918l2019-MzE-16212
ze dne 3.4. 2019 se
nahrazujepřílohouč.,l, kteráje nedílnousoučástí
tohotoopatřeníobecnépovahy
il1.
Toto opatřeníobecnépovahy nabývá účinnosti
dnem vyvěšeníveřejnévyh|ášky,kterouje
totoopatřeníobecnépovahyoznámeno,na úřední
desce Ministerstva
zemědělství.

lv.
Toto opatřeníobecnépovahy se zveřejnítéŽna úředníchdeskách obecníchúřadůobcí
působností'
s rozšířenou

odůvodnění:
od vydáníopatřeníobecnépovahyč.j.18918l2019-MZe.16212
ze dne 3' 4' 2019, kteréje
tímtoopatřenímobecnépovahy měněno,došloke změně okolnostípři vývojika|amitního
poškození
|esníchporostů,
na coŽ reagujeMinistěrstvo
zemědě|ství
toutozměnou.
K v|oŽení
novéhobodu2. 5.:
Ustanovení$ 51a odst.1 lesníhozákona umoŽňujerozhodnouto nezbýných opatřeních
'1
odchy|nýchod ustanovení
$ 29 odst. |esníhozákona' odchylnéopatřenípod|ebodu 2. 5.
spočíváv tom,Že se na stanovenoudobu,tedy na dobu od nabytíúčinnosti
tohotoopatření
obecné povahy do 31' prosince 2022 umoŽňujev ka|amitoupostiŽenýchregionech (viz
pří|ohač. 1 - územnípŮsobnosttohoto opatření)pouŽítk obnově |esa reprodukční
materiá|
lesníchdřevinz kteréko|i
přírodní
|esníob|asti
a nadmořskévýšky.
Toto odchy|né
opatřeníje odŮvodněnopotřebou,resp.nutností
provedení
zabezpečit
obnovy
|esŮ i v případech,kdy dojde v ka|amitoupostiŽenýchregionechk |oká|nímunedostatku
sadebníhomateriá|uze stejnénebo odpovídající
přírodnílesní ob|astia zodpovídající
nadmořskévýšky, a bude tedy třeba pouŽítsadební materiál, kteý nebude sp|ňovat
podmínku
stanovenouv $ 29 odst. 1, věta prvá,|esníhozákona,Reprodukční
materiá|smrku
je z ustanoveníbodu 2. 5. vy|oučen
ztepi|ého
z toho důvodu,že jeho mnoŽstvív potřebné
kvalitěje na trhu dostateki v ka|amitoupostiŽenýchregionech.Cí|emtohoto opatřeníje
zajištěnídostatečnéhomnoŽství sadebního materiá|u stanovištně vhodných, zejména
me|ioračních
a zpevňujících
dřevin,potřebnýchpro vznik druhověpéstých|esníchporostů,
kterébudou|épeodolávatpředpok|ádaným
dopadůmk|imatické
změny.
Tímtoodchy|nýmopatřenímnejsoudotčenyostatnípovinnostia omezení,stanovenáv $ 29
|esníhozákona, zejménapovinnostv|astníkalesa vést evidencio pŮvodu reprodukčního
materiá|upouŽitého
k obnovělesa'
Dotčenanejsouani pravid|anak|ádánís reprodukčním
materiá|emlesníchdřevin,stanovená
zákonem č,.14912003
Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního
materiálulesníchdřevin
|esnickyuýznamnýchdruhŮa umě|ýchkříŽenců,
určeného
k obnově |esa a k za|esňování,
a o změně někteých souvisejícíchzákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem
lesníchdřevin),ve zněnípozdějších
předpisů.
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