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V Praze dne: 6. 12. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠXn
oPATŘeruí oBEcNÉ PoVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ust ední orgán státní správy les , věcně p íslušnpodle
ustanovení 49 odst.2 písm. e) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
někten ch zákonŮ (lesní zákon), ve znění pozdějších p edplsťr (dá!e jen ,,Iesní zákon"),

v souladu

s

171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zněni pozdějších predpisťl

(dále jen,,správní ád"), vydává

podle

51a lesního zákona následující

opat ení obecné povahy,
kten m se mění a doplňuje opat ení obecné povahy vydané ttilinisterstvem zemědělství pod
Č.j. 18918|2019,MZE,16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opat ení obecné povahy č. j.
415081201 9-MZE- 16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně:
l.

PrílohaČ.1opatení obecnépovahyč. j. 1891 8l2019-MZE-16212zedne 3.4.2}19veznění

opat ení obecné povahy č. j. 4150812019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
p ílohou č. 1, která je nedílnou součástítohoto opat ení obecné povahy.

se

nahrazuje

lI.

Toto opat ení obecné povahy nablivá účinnostidnem vyvěšení ve ejné vyhlášky, kterou je
toto opat ení obecné povahy oznámeno, na u ední desce Ministersfua zeměděIství.

lll.

Toto opat ení obecné povahy se zve ejní téžna u edních deskách
s rozšíenou pťrsobností.

obecních adťr obcí

odťrvodnění:
Od vydání opatrení obecné povahy č. j. 18918I2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, ve znění
opat ení č. j.41508l2019-MZÉ-16212 ze dne 30. 8. 2019, došlo ke změně okolností p iv voji
kalamitního poškození lesních porostťt, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto

změnou.

Ke změně p ílohy č. 1:

Ke změně p íIohy č. 1 (změna územnípťrsobnosti opat ení) bylo nezbytné pristoupit
z dťrvodu změny kalamitní situace v lesích na územíČR od doby vydání opat ení obecné
povahy č. j.41508l2019-\llzE-16212 ze dne 30. 8. 2019, kdy v dťrsledku šíení kťrrovcťr došIo
k zasažení a p ímémuohroženídalšíchkatastrálních územík rovcovou kalamitou
v rozsahu, kten si vyžaduje uplatnění opatrení 2. 1. až 2. 5, uvedená v opatrení obecné
povahy č. j. 18918l2019-1VlZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opat ení obecné povahy č. j.
415081201 9-[UZE- 16212 ze dne 30. 8. 201 9.
Podkladem pro změnu p ílohy č. 1 jsou v stupy analyzy dat dálkového prťrzkumu Země
zpracované Ústavem pro hospodá skou upravu lesťr Biand s nad Labem, v rámci které byl
detekován v skyt suchyich strom a holin v ohroženlich lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožen ch lesních porostťr pro každéjedno katastrální
uzemi v Čn. Vl sledky této analyzy byly dále up esněny na zák|adě skutečnostíznám ch
lVlinisterstvu zemědělství z urední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesťr
jednotliv ch krajsklich uradťr, dílčíchterestrick ch šetrení a rekognoskačních letťr. V sledn
vliběr katastrá|ních územi, nově za azovan ch do p ílohy č. 1 tohoto opatrení obecné
povahy, pak zohledňuje i pot ebu ucelení dílčíchrozdrobenl ch oblastí do kompaktních celkťr
a jejich ohraničenís ohledem na již zasaženéokrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich
ohraničeníje provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost prítohy pro praktické využití
vlastníky lesťr zhruba do konce prvního pololetí 2020.
Poučení:

Proti opatení obecné povahy nelze podat opravnli prostedek

rádu).

lng. Václav Lidick
redite! odboru hospodá ské úpravy
a ochrany lesťt

(

173 odst.2 správního

otisk uredního razítka

P ílohy:

1. Seznam

katastrálních uzemí, v nichž platí opat ení 2. 1. až 2. 5. uvedená v opatrení
obecné povahy č. j. 18918|2019-1,I|ZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opat ení obecné
povahy č. j.41508|2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
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Rozdělovník:

Obecní urady obcí s rozšíenou prisobností - se žádostío vyvěšenína urední desce
adu

VŠechnyobce na zemí Českérepubliky - na vědomí a se žádostío vyvěšení na u ední
desce obecního ú adu ( 173 odst. 1 správního ádu)

Krajské ady -

na vědomí

Vyvěšeno dne

,íD,Q_ ?o

Sňato dne
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