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V E Ř E J N Á V Y H L Á ŠK A
oPATŘENí oBEcNÉ PoVAHY
Ministerstvozemědě|stvíjako ÚstĚedníorgán státnísprávy les , věcně príslušnfpodle
Sb., o |esícha o změně a doplnění
ustanovení
$49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995
predpisu(dále jen ,,lesnízákon,,),
pozdějších
(lesní
ve
znění
zákon),
někten/'chzákonŮ
predpisu
ňád,vezněnípozdějších
zákona
správní
vsouladus s 171a násl.
č.500/2004
Sb.,
podle
(dá!ejen,,správní
zákona
následující
vydává
51a
|esního
rád..),
$
opatťení
obecnépovahy,
pod
zemědě|ství
kten/mse měnía doplĎujeopatreníobecnépovahyvydanéMinisterstvem
ze dne 3.4,2019následovně:
č.j.18918/2019.MZE.16212
t.
Vk|ádáse novf bod 2. 5.,ktenizní:
v obdobído 31. prosince 2022 je odchy|něod
,,2.5. se stanoví,že pri za|esĎování
materiá||esníchdrevin
ustanovení$ 29 odst.1 lesníhozákona moŽnopouŽítreprodukční
z kterékoliprírodnílesní oblasti a nadmoÍskév!šky. To neplaií pro za|esĎování
materiálem
Pravidlanakládánís reprodukčním
materiálemsmrkuztepilého.
reprodukčním
materiálu
Sb., o uváděnído oběhu reprodukčního
|esníchdrevinpod|ezákona č.14912003
k obnově |esa
|esníchdrevin lesnickyniznamnfch druh a uměl1ichkríŽencu,určeného
a k zalesĎování, a o změně někten.ichsouvisejícíchzákonu (zákon o obchodu

materiá|em|esníchdievin), Ve znění pozdějšíchpĚedpis, nejsou tím
s reprodukčním
dotčena.,.
il.
Prí|ohač.1 opatťení
obecnépovahy č.j.18918|2019.MZE.16212
ze dne 3. 4.2019
piílohou
nahrazuje
č.1, kteráje nedí|nou
součástí
tohotoopatrení
obecnépovahy.
il1.
Toto opatieníobecnépovahy nab1iváučinnostidnem vyvěšeníverejnévyh|ášky,kterouje
totoopatÍení
obecnépovahyoznámeno,na urednídesce Ministerstva
zemědě|ství.

!v.
Toto opatieníobecnépovahy se zveÍejnítéŽna uÍedníchdeskách obecníchÚĚad obcí
pťtsobností.
s rozšíienou

odtivodnění:
od vydáníopatĚení
obecnépovahyč.j.18918l2019-MZe-16212
ze dne 3.4.2019, kteréje
pii u./vojikalamitního
tímtoopatÍením
obecnépovahy měněno,došloke změně oko|ností
poškození
lesníchporostťt
zemědělství
toutozměnou.
, na coŽ reagujeMinisterstvo
K vloŽení
novéhobodu2. 5..
Ustanovení$ 5ía odst.1 |esníhozákona umoŽĎujerozhodnouto nezbytnfchopatieních
odchylnfchod ustanovení
$ 29 odst.1 |esníhozákona.odchylnéopatienípodle bodu 2,5.
spočíváV tom,Že se na stanovenoudobu,tedy na dobu od nabytítjčinnosti
tohotoopatťení
obecnépovahy do 31. prosince 2022 umoŽĎujev kalamitoupostiŽenfchregionech(viz
pií|ohač. 1 . uzemnípťtsobnost
pouŽítk obnovělesa reprodukční
tohotoopatrení)
materiál
pĚírodní
v!šky.
lesníchdievinz kterékoli
lesníoblastia nadmoťské
potfebou,resp.nutností
provedení
Toto odchylné
opatieníjeodťtvodněno
zabezpečit
obnovy
|es i v piípadech,kdy dojde v kalamitoupostiŽenlchregionechk lokálnímunedostatku
prírodnílesní oblasti a z odpovídající
sadebníhomateriáluze stejnénebo odpovídající
nadmoiskévyšky' a bude tedy tieba pouŽítsadební materiál,ktenf nebude sp|Ďovat
podmínku
stanovenouv $ 29 odst.1, věta prvá,lesníhozákona.Reprodukční
materiá|smrku
ztepiléhoje z ustanoveníbodu 2,5. vyloučenz toho dťtvodu,
Že jeho mnoŽstvív potťebné
je
kvalitěje na trhu dostateki v kalamitoupostiŽenfchregionech.CílemtohotoopatÍení
zajištěnídostatečného
mnoŽstvísadebníhomateriálu stanovištněvhodnfch, zejména
pro vznik druhověpest ch Iesníchporost ,
me|ioračních
a zpevĎujících
dĚevin,potiebn1ich
kterébudoulépeodolávatpĚedpokládan1im
změny.
dopadŮmklimatické
Tímtoodchylnfmopatňením
nejsoudotčenyostatnípovinnostia omezení,stanovenáv $ 29
|esníhozákona, zejménapovinnostv|astníkalesa véstevidencio puvodu reprodukčního
materiálupouŽitého
k obnově|esa.
Dotčenanejsouani pravidlanak|ádání
materiálem|esníchdĚevin,stanovená
s reprodukčním
zákonem č.14912003sb., o uváděnído oběhu reprodukčního
materiálu|esníchdievin
|esnickyu.iznamnyich
k obnově |esa a k zalesĎování,
druh a umělfch kiíŽenc, určeného
a o změně něktenfchsouvisejících
zákon (zákon o obchodus reprodukčním
materiálem
piedpisťt.
ve zněnípozdějších
|esníchdĚevin),

41508t2019-MZE-16212

č.1:
Ke změně prí|ohy
pr1st-o1nit
Ke změně prílohy č' 1 (změna uzemní pťrsobnostiopatiení)by|o nezbytné
povahy
18918/2019.MZeč.j.
obecné
opatrení
změny
z dťrvodu
,g.oko|nostiod doby vydání
známfch Ministerstvuzemědělství
16212ze one 4.2019, jak uvpiÝuáze skutečností
zasaŽenfchoblastína
ka|amitou
napadení
u/voje
zejménaz vyhodnbcení
z uredníčinnosti,
šetrení.
i
terestrickfch
pr
zák|aděvyhodnocenjdat z dá|kového zkumuzemě
Poučení:
obecnépovahy ne|ze podat opravnf prostĚedek(s 173 odst.2 správního
Proti opatŤení
Ěádu).

lng.Václav Lidickt./
Úpravy
odboruhospodáÍské
Ťeditel
a ochranylesŮ

PŤílohy:
2. 1. aŽ 2. 4. uvedená
1. Seznam katastrálníchÚzemí, V nichŽ platíopatŤení
6212ze dne 3.4.2a19 a opatŤení
obecnépovahyč.j.18g18t2o19.MZe-1
v opatĚení
2. 5. uvedenév tomtoopatiení.

Rozdě|ovník:
prisobností. se Žádostío vyvěšenína riÍednídesce
obecní uÍady obcí s rozšíŤenou
Ěadu
Všechny obce na zemí Českérepub|iky. na vědomía se Žádostío vyvěšenína ÚÍední
Ěádu)
uiadu(s 173odst.1 správního
desceobecního
Krajské Íady- na vědomí
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