
Ú{ rp

3 0 -08- ?u
Čulr &

M i  n is terstv o zemědělství
odbor hospodářské úpravy a ochrany |esŮ

4'l 508i201 S-MZE-1 821 2

$Risová značka'.' 14LH1744512019-16212
C.j.: 4150812019-MZE-16212

Vyřizuje: |ng. Věra Sobotková, CSc.
Telefon: 221812748
E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz
lD DS: yphaaxS

Adresa: Těšnov 65117, Nové Město, 110 00 Praha ,t

V  P raze  dne :30 .8 .2019

lililliltillt ilt| ilt il ilil | tiltilillt tilililtl
0nffi17375853

VEŘEJNÁ vvHLÁŠKA

oPATŘeruí oaEcNÉ povnny

Ministerstvo zemědě|ství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně přís|ušný pod|e
ustanovení $ 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o |esích a o změně a dop|nění
něktených zákonů (|esní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,|esní zákon',),
v sou|adu s $ 

,171 a nás|. zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů
(dá|e jen ,,správní řád..), vydává pod|e $ 51a |esního zákona nás|edující

opatření obecné povahy,

kteým se mění a dop|ňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědě|sfuí pod
č'j ' 18918l2o19-MzE-16212 ze dne 3. 4. 2019 nás|edovně:

L

Vkládá se nový bod 2. 5., kteý zní:
,,2.5. se stanoví, že při zalesňování vobdobí do 31. prosince 2022 je odchy|ně od
ustanovení $ 29 odst. 1 |esního zákona moŽno pouŽít reprodukční materiá| |esních dřevin
z kteréko|i přírodní |esní ob|asti a nadmořské výšky. To neplatí pro za|esňování
reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravid|a nak|ádání s reprodukčním materiá|em
|esních dřevin pod|e zákona č,.14912003 sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiá|u
|esních dřevin |esnicky významných druhŮ a umě|ých kříŽencŮ, urěeného k obnově |esa
a k za|esňování, a o změně něktených souvisejících zákonů (zákon o obchodu



s reprodukčním materiá|em |esních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím
dotčena...

il.

Pří|oha č. ,l opatření obecné povahy čj. 18918l2019-MzE-16212 ze dne 3.4. 2019 se
nahrazuje přílohou č. ,l, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy

il1.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyh|ášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

lv.

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

odůvodnění:
od vydání opatření obecné povahy č.j. 1891 8l2019-MZe.16212 ze dne 3' 4' 2019, které je
tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji ka|amitního
poškození |esních porostů, na coŽ reaguje Ministěrstvo zemědě|ství touto změnou.

K v|oŽení nového bodu 2. 5.:
Ustanovení $ 51a odst. 1 lesního zákona umoŽňuje rozhodnout o nezbýných opatřeních
odchy|ných od ustanovení $ 29 odst. '1 |esního zákona' odchylné opatření pod|e bodu 2. 5.
spočívá v tom, Že se na stanovenou dobu, tedy na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy do 31' prosince 2022 umoŽňuje v ka|amitou postiŽených regionech (viz
pří|oha č. 1 - územní pŮsobnost tohoto opatření) pouŽít k obnově |esa reprodukční materiá|
lesních dřevin z kteréko|i přírodní |esníob|asti a nadmořské výšky.
Toto odchy|né opatření je odŮvodněno potřebou, resp. nutností zabezpečit provedení obnovy
|esŮ i v případech, kdy dojde v ka|amitou postiŽených regionech k |oká|nímu nedostatku
sadebního materiá|u ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní ob|asti a zodpovídající
nadmořské výšky, a bude tedy třeba pouŽít sadební materiál, kteý nebude sp|ňovat
podmínku stanovenou v $ 29 odst. 1, věta prvá, |esního zákona, Reprodukční materiá| smrku
ztepi|ého je z ustanovení bodu 2. 5. vy|oučen z toho důvodu, že jeho mnoŽství v potřebné
kvalitě je na trhu dostatek i v ka|amitou postiŽených regionech. Cí|em tohoto opatření je
zajištění dostatečného mnoŽství sadebního materiá|u stanovištně vhodných, zejména
me|ioračních a zpevňujících dřevin, potřebných pro vznik druhově péstých |esních porostů,
které budou |épe odolávat předpok|ádaným dopadům k|imatické změny.
Tímto odchy|ným opatřením nejsou dotčeny ostatní povinnosti a omezení, stanovená v $ 29
|esního zákona, zejména povinnost v|astníka lesa vést evidenci o pŮvodu reprodukčního
materiá|u pouŽitého k obnově lesa'
Dotčena nejsou ani pravid|a nak|ádání s reprodukčním materiá|em lesních dřevin, stanovená
zákonem č,.14912003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
|esnicky uýznamných druhŮ a umě|ých kříŽenců, určeného k obnově |esa a k za|esňování,
a o změně někteých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
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Ke změně pří|ohy č. í:

i11".T!"ilUÍiT5.fi{*Í.frulxoíTfi::,oy:obnosti op1.j":!...9v|o- nezbytne přistoupit
iffií'ili=;..t',i:::;J?í':lx:ť"l**lil!il'i':iiiiů:i#i,"':[íéi::*ůťíHzak|aoě vyh;ilÉi'.'"na z vyhodn 

"*?,-Í::j" n"pu j"n-i. tatám itou z"ězř,í"n oblastí na
.|| clat z dá|kového průzkumú '"mc it"i".t,i.r.1ich šetření.

Poučení:

[T*;.oo",'"ní 
obecné povahy ne|ze podat opravný prostředek (s 173 odst.2 správního

lng. Váctav Lidický
:"9it,"| odboru hospodářské úpravya ochrany |esů

Přílohy:

í ď":il11'katastrá|ní 
ch Území, .u- nichŽ platí opďře ní 2. 1' až 2'4. uvedenáz. d. u""j"l?",|?;f,:"jg.ůi ]aólatzó7ó.-n,!z",,,,, lz ze aiá i' i'.zíiga opatření

Rozdělovník:

Í,:;;"' 
úřady obcí s rozšířenou působností - se Žádostí o vyvěšení na úřední desce
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