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VE ŘEJ NÁ VYH LÁŠ KA

oPATŘENí oBEcNÉ PoVAHY

Ministerstvo zemědě|ství jako ÚstĚední orgán státní správy les , věcně príslušnf podle
ustanovení $49 odst.2 písm. e) zákona č.289/1995 Sb., o |esích a o změně a doplnění
někten/'ch zákonŮ (lesní zákon), ve znění pozdějších predpisu (dále jen ,,lesní zákon,,),
vsouladu s s 171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní ňád, veznění pozdějších predpisu
(dá!e jen,,správní rád..), vydává podle $ 51a |esního zákona následující

opatťení obecné povahy,

kten/m se mění a doplĎuje opatrení obecné povahy vydané Ministerstvem zemědě|ství pod
č.j.  18918/2019.MZE.16212 ze dne 3.4,2019 následovně:

t .

Vk|ádá se novf bod 2. 5., kteni zní:
,,2. 5. se stanoví, že pri za|esĎování v období do 31. prosince 2022 je odchy|ně od
ustanovení $ 29 odst. 1 lesního zákona moŽno pouŽít reprodukční materiá| |esních drevin
z kterékoli prírodní lesní oblasti a nadmoÍské v!šky. To neplaií pro za|esĎování
reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem
|esních drevin pod|e zákona č. 14912003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
|esních drevin lesnicky niznamnfch druh a uměl1ich kríŽencu, určeného k obnově |esa
a k zalesĎování, a o změně někten.ich souvisejících zákonu (zákon o obchodu



s reprodukčním materiá|em
dotčena.,.

|esních dievin), Ve znění pozdějších pĚedpis , nejsou tím

il.

Prí|oha č. 1 opatťení obecné povahy č.j. 18918|2019.MZE.16212 ze dne 3. 4.2019
nahrazuje piílohou č. 1, která je nedí|nou součástí tohoto opatrení obecné povahy.

i l1.

Toto opatiení obecné povahy nab1ivá učinnosti dnem vyvěšení verejné vyh|ášky, kterou je
toto opatÍení obecné povahy oznámeno, na urední desce Ministerstva zemědě|ství.

!v.

Toto opatiení obecné povahy se zveÍejní téŽ na uÍedních deskách obecních ÚĚad obcí
s rozšíienou pťtsobností.

odtivodnění:
od vydání opatĚení obecné povahy č.j. 18918l2019-MZe-16212 ze dne 3.4.2019, které je
tímto opatÍením obecné povahy měněno, došlo ke změně oko|ností pii u./voji kalamitního
poškození lesních porostťt , na coŽ reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

K vloŽení nového bodu 2. 5..
Ustanovení $ 5ía odst. 1 |esního zákona umoŽĎuje rozhodnout o nezbytnfch opatieních
odchylnfch od ustanovení $ 29 odst. 1 |esního zákona. odchylné opatiení podle bodu 2,5.
spočívá V tom, Že se na stanovenou dobu, tedy na dobu od nabytí tjčinnosti tohoto opatťení
obecné povahy do 31. prosince 2022 umoŽĎuje v kalamitou postiŽenfch regionech (viz
pií|oha č. 1 . uzemní pťtsobnost tohoto opatrení) pouŽít k obnově lesa reprodukční materiál
lesních dievin z kterékoli pĚírodní lesní oblasti a nadmoťské v!šky.
Toto odchylné opatieníje odťtvodněno potfebou, resp. nutností zabezpečit provedení obnovy
|es i v piípadech, kdy dojde v kalamitou postiŽenlch regionech k lokálnímu nedostatku
sadebního materiálu ze stejné nebo odpovídající prírodní lesní oblasti a z odpovídající
nadmoiské vyšky' a bude tedy tieba pouŽít sadební materiál, ktenf nebude sp|Ďovat
podmínku stanovenou v $ 29 odst. 1 , věta prvá, lesního zákona. Reprodukční materiá| smrku
ztepilého je z ustanovení bodu 2,5. vyloučen z toho dťtvodu, Že jeho mnoŽství v potťebné
kvalitě je na trhu dostatek i v kalamitou postiŽenfch regionech. Cílem tohoto opatÍení je
zajištění dostatečného mnoŽství sadebního materiálu stanovištně vhodnfch, zejména
me|ioračních a zpevĎujících dĚevin, potiebn1ich pro vznik druhově pest ch Iesních porost ,
které budou lépe odolávat pĚedpokládan1im dopadŮm klimatické změny.
Tímto odchylnfm opatňením nejsou dotčeny ostatní povinnosti a omezení, stanovená v $ 29
|esního zákona, zejména povinnost v|astníka lesa vést evidenci o puvodu reprodukčního
materiálu pouŽitého k obnově |esa.
Dotčena nejsou ani pravidla nak|ádání s reprodukčním materiálem |esních dĚevin, stanovená
zákonem č. 14912003 sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu |esních dievin
|esnicky u.iznamnyich druh a umělfch kiíŽenc , určeného k obnově |esa a k zalesĎování,
a o změně něktenfch souvisejících zákon (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
|esních dĚevin), ve znění pozdějších piedpisťt.
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Ke změně prí|ohy č. 1:
Ke změně prílohy č' 1 (změna uzemní pťrsobnosti opatiení) by|o nezbytné pr1st-o1nit

z dťrvodu změny oko|nosti od doby vydání opatrení obecné povahy č.j. 18918/2019.MZe-

16212 ze one 
,g. 

4.2019, jak uvpiÝuá ze skutečností známfch Ministerstvu zemědělství

z urední činnosti, zejména z vyhodnbcení u/voje napadení ka|amitou zasaŽenfch oblastí na

zák|adě vyhodnocenj dat z dá|kového pr zkumu země i terestrickfch šetrení.

Poučení:

Proti opatŤení obecné povahy ne|ze podat opravnf prostĚedek (s 173 odst.2 správního

Ěádu).

lng. Václav Lidickt./
Ťeditel odboru hospodáÍské Úpravy
a ochrany lesŮ

PŤílohy:
1. Seznam katastrálních Území, V nichŽ platí opatŤení 2. 1. aŽ 2. 4. uvedená
v opatĚení obecné povahy č.j. 18g18t2o19.MZe-1 6212 ze dne 3.4.2a19 a opatŤení
2. 5. uvedené v tomto opatiení.

Rozdě|ovník:

obecní uÍady obcí s rozšíŤenou prisobností . se Žádostí o vyvěšení na riÍední desce

Ěadu

Všechny obce na zemí České repub|iky. na vědomí a se Žádostí o vyvěšení na ÚÍední

desce obecního uiadu (s 173 odst. 1 správního Ěádu)

Krajské Íady - na vědomí

Vyvěšeno dne 4r 3/r

Sřato dne
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