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vEŘEJNÁ vyHlÁšxn
opATŘEtrtí oeecruÉpovRHy
lVinisterstvo zemědělství jako ústřední
správy.lesů, věcně přÍsluŠnýpodle
ustanovení §49 odst,z
Pism,e) zárona "ig:l^:]9Tí
c,zagt1995 S;, J tesicrr a o změně
některých zákonů (lesní zaxons,;
a doplnění
;*:,o:zoo;šilrr piuápist (dále jen
v souladu s § 171 a násl, zakoná
,,lesní
č. 500lŽ0ld sn správniráliu".nění pozdějších zákon''),
(dále 1en ,,správní řád"), vydáva poJru§;r,
předpisů
lesního iakonu následujíci
opatření obecné povahy,

kterým se s účinnostíod 1. 1. 2023
mění opatření obecné povahy vydané
zemědělství Pod č, j 1711O:2O2O-MŽE
íVlinisterstvem
iúli"žě;;";i 'ldro, ve znění opatření
povahy č.j. |VZE-4989212021 -16212.u
obecné
on" 14, g. 2021 následovně:
Zrrlšuje se bod 2.1

Dosavadní body 2.2 a 2-3. se označujíjako
body 2.1 . a 2.2
ll.

Příloha Č"1 opatření obecne
č j 17110]2020-1\AZE-16212 ze dne 2. 4.
oPatření obecné Povahy e Poy{ly
2O2O,ve znění
q,dilg2l2021-16zlzze jne
MzÉ
i.
g.
r+.
přílohou č. 1 která
2021,
se nahrazuje
1e neoílnou součástr]onoto opatreni

ňci'e

lll
Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnostidne 1.

povarry.

1,2023

lV

se zveřejnÍ téŽ na úředních deskách
obecních úřadů obcí
]?::.?ŮxT"Ů,,"rliT"-r,|"vahy

odůvodnění:
od vydání opatření obecné povahy Č, j. 17110:2O20-I\/.ZE-16212 ze dne 2.4,2O2O,
ve znění
opatření obecné povahy Č.j. \nZE-4gBg2l2021-16212ze dne 14. g. 2021 (dále jen
které je tÍmto oPatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolnosíí ,,ooP,,),
při vývoji
kalamitního PoŠkozenílesních porostů, na což reaguje íVlinisterstvo zemědělství
touto

zrněnou.

Ke zrušení bodu 2.1.:
TÍmto oPatřením obecné Povahy se zrušuje bod 2.1 OOP, ve kterém
byla zrušena povinnost
vlastníkŮ lesŮ v Územívymezeném v příloze č. 1 OOP používatlako
obianné opatřenílapače
a klást Iapáky.

DŮvodem Pro zruŠeníbodu 2,1. OOP je zpomalení dynamiky kůrovcové
kalamity v loňském
i letoŠnímroce jak v celorepublikovém měřítku, tak i ňa řadě katastrálních
územiuvedených
v Příloze Č, 1 OOP. Na řadě katastrálních území,zařazených do přílohy
,1
č.
v předchozich
letech, jiŽ kalamitní situace pominula a pro uplatnění opatřeňí dle
bodu 2.i . zde není objektivní
d

úvod.

Podstatnou skuteČností přitom je, Že možnosti, které byly vlastníkůnr
lesů dány opařením dle
bodu 2 1. jim jsou v obdobne míře dány iplatnou vyhlášióu č.101l1996
Sb., rtórou

se stanoví
Podrobnosti o oPatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku u,.o, průkazu lesní
stráŽe, ve znění Pozdě.lŠÍchpředpisŮ (podrobnosti uvedeny v příloze
^ uvrlia!1vl
č. 2 této
a která
tyto moŽnosti přesněji omezuje pouze na porosty, kde nápadení
kůrovci aktuálně intenzivně
probíhá nebo lze takový průběh důvodně očekávat.
zrušeníopatření dle bodu 2.1. oop pokládá Ivinisterstvo zemědělství
za adekvátní také
s ohledem na Prokazatelný nárŮst výkonu těžebních a zpracovatelských
kapacit v čR
v Posledních |etech a zejména s ohleclem na zpomalení dynamiky
kůrovcovékalamity, kdy je
Žádoucítěchto příznivých okolnostÍ využíta zrušením opaireni
dle bodu 2.1. iniciovat aktivitu
vlastnikŮ lesŮ v ochraně Proti kŮrovcům i íormou využívání
obranných opatření v intencích
vyhlášky č. 101l1996 Sb.

Ke změně přílohy č. 1:
Ke znrěně PřílohY Č, 1 (změna Územní pŮsobrrosti opatření) bylo
nezbytné přistoupit z důvodu
změnY kalamitnÍ situace v lesích na území,ČRod doby výoáni
opatření obecné povahy č, j.
[\'1ZE-49B9212021-16212ze dne 14. g. 2021 (kterým se rnOni

a doplňuje opatření obecné
PovahY ČJ,17110l2020,\nZE-16212 ze dne 2.4,2020), kdy i přes výše uvedené zpomalení
dYnamikY kŮrovcové kalamity pokračovalo plošnésíieni 'kůrovců
(byt, mírnějšímtempem)
a došlo kzasaženídalšíchkatastrálních územíkůrovcovou
kalamitou,
Podkladern Pro změnu Přílohy Č, 1 jsou.výstupy analýzy
dat dálkového průzkumu Země,
zPracované Ůstavem Pro hosPodářsŘou úpiavu res,i Siaňoýs
nacl Labem, v rámci které byl
detekován výskYt srlchých stromŮ a holin v ohrožených'lesních
porostech a násiedně
hodnocen ve vztahu kzastouPení ohroŽených lesních porostů pro
každé1eJno tatastrální
uzemí v ČR,vYstedkY teto analýzy byly dále upřesněny na základě
skutóčnclstí známých
lVinisterstvu zemědělstvÍ z Úřední činňósti, tedy z konzultace
s
orgány
státní správy lesů
jednotlivYch krajských Úřadů. Výsledný výběr
katastrálních území,nově zařazovaných do
PřílohY Č, 'l tohoto. oPatření obecné povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení
dílčích
rozdrobených oblastí do kompaktních celků á
1"ji"r, ohranrčenís ohledem na- iiž zasažené
okrajové PlochY. Ucelení oblastí a jelich orrraničeni
1* proueoeno tak, anv uilÉzajištěna
aktuálnost PřÍlohY Pro Praktické využiti vlastníky lesů Žhruba
do konce prunino pototeti rot<u
2023,

Ke sťanoyené době účinnostiopatření obecné povahy:
NabYtí ÚČinnosti tohoto.opatření obecné povahy je stanoveno
ke dni 1. 1 .2023,tedy odchylně
od okamžiku zveřejněnína úřednídescel\4inistáistva zemědělstvíz
toho důvodu, že charakter
změn v kontextu roČníhoobdobí vydání opatření obecné povahy

není spojen s rizikem
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Prodlení (skonČilo období letove aktivity kůrovců) a je zároveň
žádoucí,aby byla veřejnost
seznámena s obsahem opatření obecnó povahy
v dostatečném časovémpředstihu.
závěrečnésdětení:
Závěrem adresátY tohoto oPatřeníobecné povahy
upozorňujeme, že platnost bodu .1.1. a bodu
povahy automaticky zaniká uplynutím stanovene
lhůty, tedy uplynutím

J.l ;i"l;';obecne

V návaznosti na tuto skuteČnost a na změny
uvedené v čl. l, tohoto opatření obecné povahy
bude od 1. 1. 2023platit opatření obecné povahy
v tomto úplnem znění:
1, V lesích u::',:1'^ki,'u|!9tiky, s výjimkou lesů na územi národních parků
a jejich
'u Pásem se sÍanovi Že ho'tina
ochranných
vzniklá na lesních pozemcích v důsledku
nahodilé těŽbY musÍ být zatesněna do 5let a tes;ní
párosty na ní zajištěny dcl 10 tet od
jejího

2,
91

,.)

a,1,

vzniku,

V lesích na ÚzemÍ, ktere je tvořeno katastrátnímí
územími,jež jsou uvedena v příloze
č. 1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho
,ááiirou součásťi
se Povoluje, abY Při zatesňování kalamitních
hotirl o sotlyis/é výměře většínež 2 ha
byly ponechány nezalesněne pruhy o Šiřce
až 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti
Přiměřené vetikosti, terénnínl a Óstatním poměrunl zalesňovane
plochy, minimálně
však 20 metrů, a tam, kde katamitní holina
t|lori oiiái Ě"u,
nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvořeni
"" povoluje ponechat
poroštniňó'pbště;
se sťanoyi, že pokud vtastník lesa ponecha
nezalesněný pruh nebo pruhy podte bodu
2,1,, PovaŽují se tYto Pruhy za bezl'esí a jejich
o
ptochu já'Áázino snížitplochu určenou
k zalesnění v rárnci ptochy hotiny.

Poučení
Proti opatřeníobecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst.2 správního
řádu).

lng. Václav Lidický
Digitálnípodpis:
r%'gl

1l33í"'"T3Bky

otisk úředního razítka

ředitel odboru

Přílohy:
1, Seznam katastrálních území,v nichž platí opatře ni 2.
1. a 2, 2

Rozdělovník:

obecní Úřady obcí s rozšířenou působností se žádostío vyvěšení na úřední desce úřadu
všechny obce na Území,§9sxe republiky na vědomí a se žádostí o vyvěšenína
úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1'spiJvniho
řádu)
Krajské úřady - na vědomí

dne Í tl tr'//--,
dne l/ /t . fu:.1r5

Vyvěšeno
§ňato
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