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veŘelHÁwxt-ÁŠxn
oPATŘEN|oBEcNÉPovAHY

Ministerstvozemědě|stvíjako ústředníorgán státní správy lesů,věcně přís|ušnýpod|e
ustanovení
Sb., o |esícha o změně a dop|nění
$ 49 odst.2 písm.a) zákona č.289/.1995
předpisů(dá|ejen ,,|esní
něKeých zákonů(|esnízákon), Ve znění pozdějších
zákon.),
vydává s odkazemna ustanovení
171
a
nás|.
zákona
č,.5ool2004
Sb.,
správní
řád, ve
$
pozdějších
předpisů,
znění
nás|edující
opatření
obecnépovahy:
pod|eustanovení
1' Ministerstvo
zemědě|ství
zákona nařizuje
s 32 odst.2 písm.a) |esního
v|astníkům
|esůna územíČeskérepublikyzpracovánítěŽeb nahodi|ých,
vznik|ýchke dni
účinnosti
tohotoopatření,
a to nejpozději
do 3.|'března2018.
parkůa na |esy
národních
2. Nařízení
uvedené
V odstavci.1.se nevztahuje
na |esyna území
pásmech.
v jejichochranných
3. Toto opatřeníobecnépovahynabývá úěinnostipatnáct!ým
dnem po dni vyvěšeníveřejné
je
povahy
vyh|ášky'Kerou toto opatřeníobecné
oznámeno,na úřednídesce Ministerstva
zemědě|ství.
odůvodněni:
podmínky'zejménad|ouhodobý
Nepříznivé
klimatické
sráŽkovýdeficit,přivodi|yos|abení
jeh|ičnaých
porostů
praktickyna ce|émúzemíČeské
Vita|itya odo|nostizv|áště
|esních
republiky'To má za následekpřemnoŽení
hmyzíchškůdcŮ|esníchporostů(podkorního
hmyzu),kterév někteých krajíchdosáh|ojiŽ ka|amitního
stavu.Ve|ká částúzemíČeské
republikyby|anavícv prúběhuměsícesrpna a říjnaopakovanézasaženasi|nýmivichřicemi

(zejména29. řýna 2017), jejichžnás|edkemje da|šírozsáh|éka|amitnípoškození|esních
oorostů.
K boduí výroku:
Pod|eustanovení
zákona mŮŽeorgánstátnísprávy|esůpři
$ 32 odst.2 písm.a) |esního
vznikumimořádných
oko|ností
a nepředvídaných
škodv |esíchnařídit
v|astníkům
|esa,mimo
jiné,zpracovánitěžebnahodi|ých
ve stanoveném
rozsahua termínu.
Nynějšírozsah přemnožení
hmyzíchškúdcú|esníchporostůa Větrná ka|amitajsou
mimořádnými
resp.nepředvídanými
oko|nostmi,
škodamive smys|uustanovení
s 32 odst.2
lesníhozákona.
Vzh|edemk tomu,žese nynější
ka|amitní
mířepraktickyce|ého
situaceV |esíchtýkáV různé
je orgánemstátnísprávy|esů,věcně přís|ušným
území
Ceskérepub|iky,
k nařízení
opatření
písm.
Ministerstvo
zemědě|ství,
a to pod|eustanovení
49
2
|esního
zákona.
odst.
a)
s
Pokudjde o rozsahzpracovánitěŽebnahodi|ých,
tenje vymezentak,Že jde o nahodi|é
těŽby
vznik|é
ke dni,resp.do dne účinnosti
tohotoopatření.
Termínke zpracování
tohotorozsahunahodi|ých
těžebse stanovído 31' března2018,|ak'
aby by|stanovenýrozsahnahodi|ých
těŽebzpracováns dostateěným
časovýmpředstihem
před tím,neŽ nastaneobdobí,ve kterém|ze předpok|ádat
poěátekV}ívinu
novýchgenerací
podkorního
hmyzu.
ostatní,zejménapozději(po účinnosti
tohotoopatření)
vzniklénahodi|é
těŽbybudouvšemi
'1,
jak
p|ynu|e
předpok|ádá
v|astníky
|esůi nadá|e
zpracovávány
tak, to
ustanovení
s 33 odst'
věta prvá,|esního
zákona,a ve |hůtách
stanovených
v s 4 odst.3 vyh|ášky
č.101/,l996
sb.,
předpisŮ.
ve zněnípozdějších
Zpracováním
nahodilýchtěŽebse V rámcitohotoopatřenírozumínejenvytěžení
hmyzími
(po|omů)'
škůdci
napadenýchstromů,
a|e istromůpoškozených
vyvrácenýchapod.,a dá|e
provedeníasanace v sou|adus přís|ušnými
právnímipředpisy.Smrkovédřívíz větrných
(pouze
pařezu
ka|amit
vývraý,odříznuté
od
v závěruzimníhoobdobí)'pro hmyzíškůdce
jimi
(zejménakůrovce)
atraktivní
a
dosud nenapadené,
můŽebýt v|astníkem
|esa vyuŽito
jakoobrannáopatření
projarnírojeníkůrovců
v roce20.l8.
Rea|izaci tohoto opatřenív ce|émrozsahu je V|astník|esa povinen zabezpečitve
stanovenémtermínubuďto v|astnímisi|ami a prostředky,nebo sm|uvně zajištěnými
dodavateIskými
kapacitami.
K bodu2 výroku:
Nařízenípod|ebodu 1 tohotoopatřeníse nevztahujena |esyna územínárodníchparkůa
jejichochranných
jsouV působnosti
pásem,které
prostředí.
Ministerstva
Životního
K bodu3 výroku:
.l73 odst. 1 správníhořádu účinnosti
opatřeníobecnépovahynabývápod|eustanovení
$
patnáctýmdnem po dni vyvěšeníveřejnévyh|ášky,Kerou by|o dané opatřeníobecné
povahyoznámeno.Pod|eustanovení
den
$ 25 odst.3 správníhořádu je dnem vyvěšení
(zde:opatřeníobecnépovahy)
vyvěšení
na ÚřednídescespráVního
orgánu,kteý písemnost
doručuje,
tedyMinisterstva
zemědě|ství'
(zde:opatřeni
ode dne vyvěšení
na úřední
desce Ministerstva
zemědě|ství
budepísemnost
obecnépovahy)zveřejněnatéŽzpůsobem
umoŽňujícím
dá|kovýpřístup.
Vypořádánínámitek:
jejichž
Pod|e ustanovení$ 172 odst. 5, Věta prvá, správníhořádu vlastnícinemovitostí,
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřenímobecnépovahy přÍmodotčeny,nebo' určílitak správnÍorgán, ijiné osoby,jejichž
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oprávněnézájmy mohou b1ýtopatřenímobecnépovahy přímodotčeny,mohou podat proti
návrhuopatřeníobecnépovahypísemnéodůvodněné
námitkyke správnímuorgánuve lhťltě
jeho
zveřejnění'
30 dnŮ ode dne
Vyvěšendne
Návrh opatřeníobecnépovahyby| na úřední
desce Ministerstva
zemědělství
zas|ándo datovýchschránekvšechobcína územÍ
14.září 2017 a týžden by|e|ektronicky
Českérepubliky.Mimotoby|oúplné
zněnínávrhuopatřeníobecnépovahyzveřejněnotéž
způsobemumožňujícím
dá|kovýpřístup,tedy na internelouých
stránkách Ministerstva
zemědě|ství.
Dnem zveřejněnínávrhuopatřeníobecnépovahyje den, kdy byl návrh opatřeníobecné
povahydoručen,
tzn' oznámenveřejnouvyh|áškou;
s přih|édnutím
k ustanovení
$ 25 odst.2
je
veřejnouvyh|áškou) dnemzveřejněnínávrhuopatřeníobecné
správníhořádu (doručení
povahy patnáctýden po vyvěšenínávrhu opatřeníobecnépovahy na úřednídesce
Ministerstva
zemědě|ství.
Tímtodnemje 29.září2017.
Lhůtapro podánípísemných
a odůvodněných
námitekk návrhuopatřeníobecnépovahy
řina
2017.
skonči|a
dnem30.
Do 30. října2017 poda|ypísemnénámitkyk návrhuopatřeníobecnépovahy subjekty
uvedené
v pří|oze
č.1, Kerá je nedí|nou
součástí
tohotoopatření.
Pod|eustanovení
172
odst.
5,
věta
třeti,
správního
řádu o námitkáchrozhodujesprávní
$
orgán,kteryiopatření
obecnépovahyvydává.
Pod|eustanovení
o námitkách,které
$ 172 odst.5, věta pátá, správníhořádu rozhodnutí
jako
musíobsahovatv|astníodůvodnění,
se uvede
součástodůvodnění
opatřeníobecné
povahy.
Rozhodnutío námitkách:
|. Účastníciřízenío námitkách
řízenío námitkáchjsou subjektyuvedené
v pří|oze
č.1, kteráje nedí|nou
součástí
Účastníky
tohotoopatření.
námitky
l|.Neodůvodněné
Tři ze-subjektů,
uvedenýchv pří|ozeč. 1' tedy obec Drmou|,obec Zadníchodov a obec
námitkytextemidentické,
nicméně
zce|aneodůVodněné.
Do|níZandovpoda|ysice ve |hůtě
pro nedostatekodůvodnění
řízeníMinisterstvo
zemědě|ství
Námitkytěchtotří úěastníků
zamitá.
odůvodnění:
Námitky vlastníkůnemovitostí,jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejícís výkonem
vlastnickéhopráva mohou b,ýtopatřenímobecnépovahy přÍmodotčeny,musí být podle
ustanovenÍs 172 odst,5, věta prvá, správníhořádu, písemnéa odŮvodněné.Nejsou.li
odŮvodněné,nelze je věcně vypořádat a nezbývá, než je pro nedostatek odŮvodnění
zamÍtnout.
|||.Námitkypodanépod|ejednohospoIeěnéhovzoru
červenou
barvou,podalove |hůtě
ce|kem .lí5 subjeKů,Keréjsou v pří|ozeč. 'l vytištěny
písemnéa odůvodněné
námitkyk náVÍhuopatřeníobecnépovahy,přičemŽvzh|edem
k Ťorměa obsahuje zce|a zřejmé,Že ve všechpřípadechjde o námitkyvypracovanépod|e
jednohospo|ečného
Za tohotostavu|zeo všech
vzoru,tedyijednotně(stejně)odůvodněné.
spo|ečně.
těchtonámitkáchrozhodnout
pod|espo|eěného
vzoru je namítáno,Že
V ěásti |l. odstavci2. námitekvypracovaných
je podle $ 49 odst' 2 písm,a) lesníhozákona oprávněnonařídit
zeměděIství
,,Ministersfuo
zastaveníjiných těžebnežtěžebnahodilýcha zpracovánítěžebnahodilýchve stanoveném
rozsahu a termínu pouze formou individuáIníhoprávního aktu s konkrétně určeným
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adresátem,tj. formou správníhorozhodnutÍ',a že ,,návrhtak byl vydán mimo pravomoc
MínisterstvazeměděIsfuía v rozporu s pincipem vázanosti orgánů veřejné moci (princip
legality veřejnémoci) zákonem,jak je zakotven do čl'2 odst. 3 Ustavý''
TytonámitkyMinisterstvo
zemědě|ství
zamítá.
odúvodnění:
Argumentaceodkazem na ustanovení$ 32 odsť.3 (vč.odkazu pod čarouč. 14) lesního
zákonaje ryze účelováa nemístná,protožetotoustanoveníodpovídáprávníúpravěz roku
1995, kdy byl pňjat lesnÍzákon, a kdy odkaz pod čarouč. 14 odkazoval na zákon č.
425/1990Sb.,o okresníchúřadech.
je i polemikao tom,zda s přihlédnutím
Neméněúčelová
ke stávajícímu
zněníustanovení$
je činení
32 odst. 2 a 3 a $ 49 odst.2 písm a) lesníhozákona MinisterstvozeměděIství
povahy,
vydat
oprávněno
opatření obecné
a závěr námitkujícíchsubjektůo tom, že
Mini sterstvozemědělstvítakovéoprávněnínemá,
MinÍsterstvo
zemědělstvíobecně konstatuje,že správníorgán vydá opatřeníobecnépovahy
tehdy'pokudjde o řešenízáleŽitosti'která svým obsahemspadá do pŮsobnostisprávního
právníakt),protože
úřadu,kdy všaksoučasněnelze vydatsprávnírozhodnutí(individuální
adresáty vydávanéhoopatřeníobecnépovahyje neurčiý,resp.neurčitelný
okruhsubjektů;
tÍmse opatřeníobecnépovahy lišíod řízenís velkýmpočtemúčastníků.
případě,kdyje podle $ 49 odsÍ'2 písm.a) lesnÍhozákona
Takje tomui v tomtokonkrétním
v pŮsobnostiMinisterstvazeměděIstvÍrozhodnouto uloženÍopatřenípodle s 32 odst. 2
písm.a) lesnÍhozákona,kdy všakadresátemtakovéhoopatřeníje neurčiý,resp.neurčitelný
okruh subjel<tů,
tedy nejen všichni vlastníci lesů,ale také všichnipachtýři lesŮ, kteří mají
podle $ 58 odst 1 lesníhozákona práva a povinnostivlastníka|esa.
pod|espo|ečného
V části||. odstavci3. námitekvypracovaných
vzoru je namítáno,Že
návrhu'',kdyŽtato ,,pojmovánejednotnost..
',pojmovánejednotnostmá za následekneurčitost
jinýchtěŽebneŽtěŽeb
se má týkattoho,že návrhopatřeniobecnépovahyuk|áda|
zastavení
nahodi|ých
v |esníchporostechdřevinrodusmrk (Piceaspec.)a borovice(Pinusspec.),a
porostydřevinrodusmrk a borovice..
kdyžs|ovníspojení,,|esní
majíjiný obsah neŽ Výraz
porosty...
a
borové
,'smrkové
je třeba konstatovat,
Bez oh|eduna to, Že |ze námitkuv tétočástioznačitza zce|a úče|ovou,
jeho
Že změnou VýrokuV tomtoopatřeníobecnépovahyoproti
návrhuby|otétonámitce
faktickyvyhověno.
pod|espo|ečného
V části||. odstavci4. námitekvypracovaných
vzoru je namítáno,že
mezi
výrokovou
částí
a
odŮvodněním
navrhovaného
opatření
obecnépovahyse týká
,,rozpor
rovněžtěžbyvánočnÍchstromkil'.
Při striktněgramatickypojatém
výk|adů
výrokuby bylo moŽnopovaŽovattuto námitkuna
odůvodněnou'
nicméně
izde Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje,
Že změnouVýrokuV tomto
opatření
obecnépovahyoprotijehonávrhubylotétonámitcefaktickyvyhověno.
pod|espo|ečného
V části||. odstavci5. námitekvypracovaných
vzoru je namítáno,Že
právního
návrhu
tak chybně a bez
důvodunavzájem zaměňuje opravné
,,předkladatel
prostředky proti výslednémuopatřeníobecnépovahy a opravnéprostředky proti jeho
návrhu,,
.
Tato námitka vychází zřqmé z nepochopenízáměru správníhoorgánu (Ministerstva
zemědělsfuí),
ktenýdo návrhuopatřeníobecnépovahy|ogickyuved|poučení,
týkající
se
rovněŽjen náVrhuopatřeníobecnépovahy.K žádnézáměně opravnýchprostředků
tedy
nedoš|o.
připomínky
($ 172
Zmínkuo moŽnostiup|atnit
k návrhuopatřeníobecnépovahypísemné
je
odst.4 správního
řádu)návrhopatřeníobecnépovahyskuteěněneobsahova|,
obsahova|
(vysvět|ující)
(č.j. 55616/2017-MZE-16212
všakdop|ňující
zemědě|ství
dopisMinisterstva
ze
dne 15.9. 2017),rozes|aný
e|ektronicky
všemobcím,Keým bylo předchozí
den (14.9.
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2017) rozes|ánnáVrh opatřeníobecnépovahy.Mimotose konstatuje,že k návrhu opatření
čtyřipřipomínky(viz dá|e).
obecnépovahyobdrže|oMinisterstvozemědě|ství
že Ministerstvozemědě|ství
obdrŽe|označnémnoŽstvípřipomíneka
Sama skutečnost,
poučení
o opravnýchprostředcích
obsaŽeného
námitek,svědčí
o dostateěné
srozumite|nosti
V náVrhuopatřeníobecnépovahy.
pod|espo|eěného
mimojiné
vzoruje namítáno,
V ěásti||.odstavci6. námitekvypracovaných
p|ošný
provádět
mýtníúmys|né
těžbyna ce|émúzemí
Ceskérepub|iky
zejména
zákaz
to, Že
je nepřiměřeným
předk|ádající
námitkybudou
|esůa žesubjeKy
zásahemdo práVV|astníků
a
navrhovaným
opatřenímobecnépovahyna svých právechomezenizce|a nadbytečně
neproporcioná|ně.
Ministerstvozemědě|stvítyto námitkyv zásadě akceptujea na vysvět|enídodává' Že při
rozhodovánío tom' jaký má být územnírozsah zákazu jiných těŽeb neŽ těŽeb nahodi|ých
krátkoudobuúčinnosti
zákazu(do
a re|ativně
by|oVedenotéžsnahouomezitna přechodnou
surového
dřívína domácítrh se dřevem,kde by|oa dosud
konceroku20í7)přísunda|šího
je takovémnožství
kapacita
dřeva,kterépřekraěujemoŽnostidomácíchzpracovate|ských
|esůsráŽícenydřeva.
ke škoděv|astníků
Že změnou výrokuv tomtoopatřeníobecnépovahy
Nicméněi zde je třeba konstatovat,
jeho
faKickyvyhověno.
návrhu
by|o
uvedeným
námitkám
oproti
pod|e spo|ečného
vzoru je odstavec 7. u subjektů
V ěásti ||' námitek Vypracovaných
podmínkách
podávajících
tyto námitky obsahově rozdí|nýv závis|ostina konkrétních
námitkujícího
subjektu.
zejména
na to,Že
PraktickyVe všechtěchtonámitkáchje všakpoukazováno
- v |esíchnámitkujícího
pachtýře
(v|astníka
|esa)
není
žádná,ani kůrovcová,
nebo
subjektu
je
jen
průběŽné
rozsahu'kteý
zpracovávána nenítedy
nebo v takovém
ani Větrnáka|amita,
těŽbydřeva'
důvodomezovatostatníúmysIné
- Úp|nýzákaz jinýchnežnahodi|ých
subjektuvznik
těŽebznamenána straněnámitkujícího
překáŽkyv práci na stranězaměstnavate|e,
Kený pak musízaměstnanci(zaměstnancům)
průměrného
p|atu'
pod|e$ 208zákoníkuprácevyp|ácetnáhradumzdyve v.ýši
- Úp|nýzákaz jinýchneŽnahodi|ých
(tržeb
příjmů
těŽebznamenávýpadekpředpok|ádaných
prodej
subjektu,
stabi|ity
námitkujícího
ekonomické
za
dřeva),cožmá za nás|edekohroŽení
a da|ší.
subjektuoznačilza pochopite|né.
obecně |ze takovénámitkyze strany námitkujícího
těchto námitek
Ministerstvozemědě|ství
bez toho, aby hodnotilověcnou odůvodněnost
jednotliuých
případech
konstatuje,
Že změnouvýroku
námitkujicích
subjektů'
v konkrétních
v tomto opatřeníobecné povahy oproti jeho návrhu by|o uvedeným námitkám fakticky
vyhověno'
vzoru
tV. Námitkydevítiobcípodanépod|ejinéhospo|ečného
ce|kem devět obcí,kteréjsou v pří|ozeč. 1 vytištěnymodroubarvou,poda|ove |hůtě
písemnéa odůvodněné
námitkyk návrhu opatřeníobecnépovahy,přičemžvzh|edem
pod|e
k formě a obsahuje zce|a zřejmé,Že ve všechpřípadechjde o námitkyVypracované
jednohospo|ečného
za tohotostavu|zetakéo
vzoru,tedy ijednotně(stejně)odůvodněné.
spo|ečně.
všechtěchtonámitkáchrozhodnout
protoŽeje Vydáno
V odstavci1. námitekse uvádí,Že opatřeníobecnépovahyje neúp|né,
je
jiných
V|astníků
v zájmu
|esa,neŽ daná obec' kterána vydáníopatřenínemá zájem,aniŽ
by bylo pod|e s 32 odst. 3 |esníhozákona rozhodnuto'kdo ponese nák|adyspojené
jež danéobci Vznik|y(uš|ý
zisk).obec sama díkyvčasné
asanacinapadeného
s nařízením,
v.ýskyt
hmyzíchškůdců.
dřívínemáve svých|esíchzvýšený
konstatuje,
Že tato část námitkyje věcně nesprávná,protoŽe
Ministerstvozemědě|ství
ustanovení
vycházi znepochopenísmys|u
$ 32 odst. 3, věta druhá, |esníhozákona.
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Subjektem,kterému
můŽebýt pod|eustanovení
s 32 odst.3, věta druhá,|esníhozákona
u|oženapovinnostk úhraděnák|adů,
můžebýt pouze subjektod|išnýod v|astníka
|esa.
Nařízenízastaveníjiných těŽeb' neŽ těŽeb nahodi|ých,vydané z důvodu vzniku
mimořádnýchoko|ností
a nepředvídaných
škodv |ese pod|es 32 odst.2 písm.a) |esního
zákona,nezak|ádábez da|šího
pod|eustanovení
nárok na náhradunák|adů
s 32 odst' 3,
věta druhá, |esníhozákona V|astníku
|esa, vjehoŽ |ese vdané době shodou oko|ností
mimořádnáokoInostnenastaIa
nebonepředvídaná
škodanevznik|a.
Přesto,co je uvedenovýše,všakMinisterstvo
zemědě|ství
konstatuje,
Že změnouvýroku
V tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otétonámitcefaktickyvyhověno.
V odstavci2. námitekse uvádí,že se navrŽené
opatřenínezak|ádána reá|ném
stavuvěcí,
protožena převáŽnéčástiÚzemíČeskérepub|iky
přemnoŽení
k žádnému
hmyzíchškůdců
nedoŠ|o.
Ministerstvo
zemědě|sfuí
konstatuje,
Že tato částnámitkyneberev úvahujednak to' Že
jen
ka|amitní
situace nenízpůsobena přemnoŽením
kůrovců,
a|e i k|imatichými
extrémy
(vichřice)'a dá|e to, Že pokudje nařízenozastavení
jinýchtěžebnežtěžebnahodi|ých,
je
ved|ejším
efektemtakového
opatřenítakéomezenípřísunuda|Šího
dřeva na trh zap|avený
dřevem,kterémusíbýt přednostnězpracovánojako těžbanahodi|á,neh|eděk tomu,Že
Větnásmršť
z29. ř4na 2017 postih|av různé
míře|esníporostypraktickyna ce|émúzemí
Ceskérepub|iky'
Přesto,co je uvedenovýše,všakMinisterstvo
zemědě|ství
konstatuje,
Že změnouvýroku
V tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonáVrhuby|otétonámitcefaktickyvyhověno.
V odstavci3. námitekse uvádí,že nenízřejmé,od jakéhozastoupenísmrku a borovice
porostechmá zákaz jinýchneŽnahodi|ých
v |esních
těŽebp|atit'
je třeba konstatovat'
Bez oh|eduna to, Že |ze námitkuv tétoóásti označitza zce|a úče|ovou,
jeho
povahy
Že změnouvýrokuv tomtoopatřeníobecné
oproti
návrhuby|otétonámitce
faktickyvyhověno.
V odstavci4. námitekse uvádí,žeby Ministerstvo
zemědě|ství
mě|odát přesnývýk|ad,které
stromymajíbýtpři |ikvidaci
kůrovce
odstraněny,
aby to ještěby|omožnopovaŽovat
za téžbu
nahodilou.
Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje,
žetatočástnámitkyje nejenúče|ová,
a|e i svrchovaně
neprofesioná|ní.
KaŽdý způsobi|ýodborný|esníhospodář ví, jak postupovatv případě
ka|amitního
Výskytupodkorního
dřevokazného
hmyzu(kůrovců),
resp. můŽese orientovat
pod|enormycsN 48 í000ochrana|esaprotikůrovcům
na smrku.
V odstavci5' námitekse uvádí.že nařizeníznemoŽníoracovníčinnostzaměstnancŮma
Živnostníkům
v těžbědříví.
Ministerstvozemědě|ství
konstatuje,
Že tato část námitkyje pochopite|ná
a Že změnou
VýrokuV tomto opatřeníobecnépovahy oprotijeho návrhu bylo tétonámitce fakticky
vyhověno.
V odstavci6. námitekse uvádí,Že je obecněznámouskutečností,
přemnoŽení
že příčinou
je na mnohamístechkroměsucha takézpůsobhospodaření
kůrovců
u státníhopodniku
Lesy Ceskérepub|iky,
kde současnýsystémzadáváníkomp|exních
zakázekje v případě
přemnoŽení
kůrovce
nefunkění.
Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje,
že tato částnámitkyse samotného
návrhuopatření
obecnépovahynetýká,a jakotakovouji ne|zeVypořádat.
V odstavci7. námitekse uvádí,že místnípi|ařsképrovozypotřebujíkva|itníčerstvou
smrkovouku|atinua že případné
zastaveníjinýchnežnahodi|ých
těžebtytozpracovate|e
dřevatěŽceooškodí.
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Ministerstvozemědě|ství
konstatuje,
že tato částnámiikyje pochopitelnáa Že změnou
výroku v tomto opatřeníobecnépovahy oprotijeho návrhu by|o tétonámitce fakticky
vyhověno.
V odstavci7. námitekse uvádí,Že paušá|ní
zákaz těžbysmrkua borovicena ce|émúzemí
repub|ikyodporujeduchu lesníhozákona,že ustanovení
$ 32 odst. 2 písm.a) |esního
jen v konkrétních
případecha u konkrétních
zákona má být pouŽíváno
v|astníků
|esa a Že
práv vlastníků
takovýzákaz je hÍubým
zásahem do V|astnických
|esů.
Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje,
Že přesto,Že tato ěást námitkyvycházíz nepochopení
smys|ua úče|u
ustanovení
32
odst.
2 písm.a) |esního
zákona,by|ozměnouVýrokuV tomto
$
jeho
povahy
opatření
obecné
oproti
návrhutétočástinámitkyfaktickyvyhověno.
V. ostatnínámitky
V. í. NámitkyměstaKoŽ|any
MěstoKoŽ|anynamítá,mimojiné,Že
. V |esíchměstaneníŽádnánezpracovaná
ka|amitní
dřevníhmota,
- zaměstnáváosobysamostatně
výdě|ečně
činné'
kteréby zůsta|y
bez prácea příjmů,
. jsou ohroŽenyregioná|ní
pi|ařské
provozy.
Ministerstvo
zemědě|ství
tyto námitkyv zásadě akceptujea konstatuje,
Že změnouvýroku
V tomtoopatření
obecnépovahyby|otěmtonámitkámfaKickyvyhověno.
V. 2. NámitkyKar|aPopa,Andě|ská4, Jab|onecn/N
Kore|Pop namítá,Že je v|astník
|esaa topídřevem.Uvádí,Že na ce|émokreseneníkůrovec
a žádnémimořádnépo|omya protose domnívá,že by se opatřenínemě|ovztahovatna
okresJab|onecniN,resp.na ce|ýLibereckýkraj.
Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje,
ženámitkyuváděnédrobnýmv|astníkem
|esaz okresu,
jsou pochopite|né
Keý nenípostiŽenkůrovcovou
ka|amitou,
a Že zménouvýrokuv tomto
opatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otěmtonámitkámfaKickyvyhověno.
V. 3. NámitkyměstaČeskáKamenice
MěstoCeská Kamenicenamítá,
Že
1) |esyv ob|astiměstaneby|ypostiŽeny
větrnousmrští
ani přemnoŽením
hmyzíchŠkůdcŮ'
parků,kde docházík ničení
2) opatřeníby se mělovztahovati na |esyna územínárodních
porostů
Iesních
hmyzími
škůdci.
Ministerstvo
zemědě|ství
- konstatuje,Že první námitce by|o změnou výroku v tomto opatřeníobecné povahy
oproti jeho náVrhufaKickyvyhověno,
- druhou námitku zamílá, protoŽe není v působnosti Ministerstva zemědě|ství
řešÍt prob|ematiku
hospodařenív národníchparcícha ani to neby|o a není cí|em
vydávanéhoopatření
obecnépovahy.
V. 4. NámitkyJindřichaVíznera,Mako|usky
35
porostecha že
JindřichVíznernamítá,mimojiné,Že ne|zezastavittěžbyv probírkových
povahy
před
opatřeníobecné
mě|o být vyh|ášeno
3 4 měsíci.Ve zbytkutextujde o
připomínky
k hospodaření
v |esích'kterése nevztahují
k náVrhuopatření
obecnépovahy
Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje,
že změnou výrokuv tomtoopatřeníobecnépovahy
oprotijeho návrhuby|ouvedenýmnámitkám,Kerése týkajínávrhuopatření
obecnépovahy,
faktickyvyhověno.
pražského
V. 5. NámitkyArcibiskupství
praŽské
p|ošné
Arcibiskupství
namítá,mimojiné,že navržené
opatřenípřinášísoukromým
je do regionů
v|astníkŮm
|esůčetné
negativní
dopadya přenáší
a na subjeKy,kterépříčiny
ani důs|edky
současné
situacenezavini|y
a nijakjí nepřitěŽují.
Závěrem navrhuje,aby ze
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zákazu prováděníjiných neŽ nahodi|ých
těŽeb by|adána Výjimkapro Výchovné
záSahy
V porostech
do 40 |etvěku.
Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje'
Že změnou výrokuv tomtoopatřeníobecnépovahy
praŽského
oprotijeho návrhuby|ovšemnámitkámArcibiskupství
faKickyvyhověno.
V. 6. Námitkyobcech|um
obec Ch|umnamítá,Že Ve svých |esíchneeviduježádnénezpracované
nahodi|é
těžbya že
ji navrŽené
poškodí.
opatření
ekonomicky
Ministerstvo
zemědě|ství
tytonámitkyv zásadě akceptujea konstatuje,
Že změnouVýroku
v tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otěmtonámitkámfaktickyvyhověno.
V. 7. NámitkyobceVilémov,
městaVe|kýŠenova obceLobendava
obec Vi|émov,
městoVe|kýŠenova obec Lobendavapoda|yformoui obsahemprakticky
totoŽné
námitky,ve kteých shodněuvádějí,mimojiné'Že se jako v|astníci
|esůnacházejí
da|ekood ka|amitních
ob|astí,
Že kůrovecje V jejich |esíchpouze vzákladnímstavu,že
výnos z hospodaření
v |esíchje zásadnímzdrojempříjmů
obce (města)a žádajíprotoo
jeho
přehodnocení
působnosti
rozsahuopatření
tak,aby z
regiony,KeryÍch
by|yvy|oučeny
se
kaIamita
netýká,anebokteréveškerou
nahodi|ou
těžbuvěas přednostně
zpracova|y.
Ministerstvo
zemědě|ství
tyto námitkyv zásadě akceptujea konstatuje'
Že změnouvýroku
V tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otěmtonámitkámfaktickyvyhověno.
.l6
V.8. Námitky|ng.DušanaUtinka'Ph. D.,Suchohrd|y
u Miros|avi
|ng.DušanUtinek'Ph. D. jakov|astník
|esanamítázejména,
že navržené
opatřenípostihuje
zodpovědné
v|astniky|esů,že bude pro mnohésubjektyznamenatváŽnéekonomické
aŽ
potíŽea že navtžené
likvidační
opatření
zakr'ýváneěinnosta nefunkěnost
státnísprávy|esů,
kteránekontroIuje
a nevymáhápřednostní
zpracování
nahodi|ých
těŽeb.
Ministerstvo
zemědě|ství
konstatuje,
Že tytonámitkyv zásadě akceptujea Že změnouvýroku
V tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otěmtonámitkámfaktickyvyhověno.
cást námitektýkající
se \4itekna adresuorgánůstátnísprávylesůse samotného
návrhu
opatření
obecnépovahynetýká.
V. 9. NámitkyfirmyFarmstradonices. r. o', Daminěves35
FirmaFarm stradonices. r. o. namítá,Že kůrovcové
dřívína svém|esnímmajetkuzpracuje
do konceřijna2017 a Že zastaveníúmys|ných
těžebpoškodí
ekonomickynejenfirmu,a|e i
práce.
Iidinajaté
na těŽební
i pěstební
Ministerstvo
zemědě|stvi
tyto námitkyv zásadě akceptujea konstatuje,
Že změnouVýroku
V tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otěmtonámitkámfaktickyvyhověno.
V' 10.NámitkyfirmyJan Parish- SprávaParishových
|esů,
Žamberk
Firma Jan Parish- Správa Parishových|esů,Žamberknamítá,mimojiné,Že na |esnim
majetku,kteý spravuje,neníd|ouhodobě
zvýšený\4iskytkůrovcea ostatnínahodi|é
těŽby
jsou zpracovány'Že navrhovanáopatření
jsou prováděnave prospěchtřetíchosob a proto
mě|obýt pod|es 32 odst.3 |esního
zákona určeno,
kdo ponesenák|adys tímspojené,
Že
případnýzákaz téžebv porostechdo 40 |et věku je v rozporuS něko|ikaustanoveními
|esníhozákona a že zákaz těŽeb pod|e návrhu opatřeníobecné povahy ohroŽuje
ekonomickou
stabilitupodniku.
Námitkatýkající
se ustanovení$ 32 odst.3 |esníhozákona vycházíz nepochopeníSmys|ua
(vizvýše)'stejnějako námitkao tom,že případný
úče|u
zmíněného
zákonnéhoustanovení
je
zákaz těžebv porostechdo 40 |etvěku v rozporus něko|ikaustanoveními
|esního
zákona.
Dojde-|i
v důs|edku
vznikumimořádných
oko|ností
a nepředvídaných
škodv |esíchk nařízení
zastaveníjinýchtěŽeb'neŽ těŽebnahodi|ých,
vztahujese takovénařízenii na prováděnÍ
těŽeb v porostechdo 40 |et věku, aniž by to moh|obýt pok|ádánoza rozpor s jinými
ustanoveními
zákona' např' s ustanovením
$ 32 odst. 5 |esníhozákona, kteroupouze
povinnost
obecně uk|ádá v|astníku|esa
zvyŠovatodo|nosta stabiIitu|esa výchovou
v mIadýchporostech.
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Přesto, co je uvedenovýše,všakMinisterstvo
zemědělství
konstatuje,
že změnouVýroku
V tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otétonámitcefaktickyvyhověno.
Námitkao tom,Že Ministerstvo
zemědě|ství
neníkompetentní
k vydáníopatřenípod|e$ 32
odst.2 |esnízákona,nenínijakb|íže
odůvodněna,
a protoji Ministerstvo
zemědě|ství
zamítá.
Námitceo tom, že ani případnýk|adnývýs|edeknavrhovaného
opatřeníobecnépovahy
je
nemůžeVyrovnatmorá|nía ekonomickydopad opatřenído soukromého
v|astnictvi,
změnouvýrokuv tomtoopatření
obecnépovahyoprotijeho návrhufaKickyvyhověno.
V. ,11.Námitkyfirmyor|íknadV|tavou,s. r. o., Praha
Firmaor|íknad V|tavou,s. r. o., Praha namítázejména,
Že paušá|ní
tvízenío přemnoŽení
je chybné,Že většinusubjektů,
hmyzíchškůdců
na ce|éúzemírepub|iky
hospodařících
v |esíchekonomickypoškodía namístorestriKivního
opatřenínavrhujevyh|ásitmotivační
podporyke zv|ádnutí
stáVajícího
ka|amitního
stavu.Dá|e navrhujezákaz úmys|ných
těžeb
pouzeVe státních|esícha restriktivní
opatření
směrovatpod|ezjištěného
skutečného
stavua
na konkrétní
lesnímajetky.
Ministerstvo
zemědě|ství
tyto námitkyv zásadě akceptujea konstatuje,
Že změnouvýroku
jeho
povahy
V tomtoopatření
obecné
oproti
návrhuby|otěmtonámitkámfaktickyvyhověno.
V. .l2.NámitkyÍirmyLesy Do|ejš'
s' r' o., Kuk|ea námitkymanže|ů
Do|ejšových'
Kuk|e
NámitkyfirmyLesy Do|ejš,
s' r. o., Kuk|ea námitkymanŽe|ů
Do|ejšových,
Kuk|e,jsou formou
i obsahempraktickytotoŽné'
Shodněse v nichnamítá,
Že ka|amitní
stavV |esíchse týkájen
něKeých částíúzemíCeské repub|ikya proto by i opatřeník jeho zv|ádnutímě|a být
územněomezena,protožetam, kde ka|amitní
stav v |esíchnení,znamená opatřenípro
prob|émy.
v|astníky
|esůváŽnéekonomické
Dá|e je namítánonedostatečné
odůvodnění
návrhuopatření
obecnépovahy.
Ministerstvozemědě|stvítyto námitkyv zásadě akceptujea konstatuje,Že změnou Výroku
v tomtoopatření
obecnépovahyoprotijehonávrhuby|otěmtonámitkámfaktickyvyhověno.
V. 13. NámitkyJosefaHomo|ky,
Lesníhospodářství
Liberec
Josef Homo|ka,Lesní hospodářstvíLiberec,namítápouze, Že na |esnímmajetku,kde
protos navrhovaným
hospodaří,neni žádnákůrovcová,
větrnáani jiná ka|amita,
opatřením
pouzeV regionech,
obecnépovahynesouh|así
a žádá,aby by|oup|atněno
kde ka|amitní
stav
V Iesíchskutečně
nasta|.
Ministerstvo
zemědě|ství
tyto námitkyv zásadě akceptujea konstatuje,
Že změnouvýroku
povahy
V tomtoopatření
obecné
oprotijeho návrhuby|otěmtonámitkámfaktickyvyhověno.
Poučení:
Protirozhodnutí
o námitkáchse pod|eustanovení
s.l72 odst.5,věta šestá,správníhořádu
nelzeodvolatani podatrozklad.
Vvpořádánípřipomínek:
,172odst'4 správníhořádu můŽekdoko|i,
jehožpráVa,povinnostinebo
Pod|eustanovení
s
zájmy mohou být opatřenímobecnépovahypřímodotčeny,
up|atnitu správníhoorgánu
je správníorgánpovinense zabývata vypořádatSe s nimi
písemné
připomínky,
se ktenými
v jehoodůvodnění.
K návrhuopatření
obecnépovahyby|yvznesenyčtyřipř|pomínky.
Tytopřipomínky
up|atni|y
- |mpergnace
Soběs|avs' r, o.,Soběslav(29.9.2017),
- TimberProduction
(13' 10' 2017),
s. r. o.,Ve|kéKar|ovice
- Cobb|ers. r. o.,Zašová(16.10.2017),
- Národnídřevařskýk|astr'z. s. ostrava(19.10.2017).
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Ve všech případechjde o podnikate|ské
subjekty,resp. jejich sdruŽení,kterése zabývají
zpracováním
surového
dříví'a kteréshodněnamítají,
Že
- produkují
Výrobky'na kteréje potřebnáěerstváa zdravá dřevníhmota,
- vydané opatřeníobecné povahy jim zamezí přístup k čerstvémusmrkovémudříví,a
Že protobudounucenyzastavitvýrobu,
- omezenínebozastavení
výrobyjimzpůsobí
významné
škody.
Pokudjde o vypořádánítěchtopřipomínek,
pouze konstatuje,
Ministerstvo
zemědě|ství
Že
změnou vtýrokuv tomtoopatřeníobecnépovahyoprotijeho návrhuse t!^opřipomínkysta|y
bezpředmětnými.

Poučení:
Proti opatřeníobecnépovahy ne|ze podat opravnýprostředek(s 173 odst. 2 správního
řádu).

Ing.PetrBureš
řediteIodboru

otisk úředního
razítka

Při!ohy:
1. seznam připomínek
Rozdě|ovnik

Vypraveno dne

JuW
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