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V Praze dne ,.27.7,2020

VEŘEJNÁ VVHLÁŠXn

oPArŘeruí oBEcNÉPoVAHY
Ministerstvo zemědělství .1ako ústřední orgán státní správy lesů, věcně přísluŠnýpodle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č.28911995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
něktených zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,lesní zákon"),
vsouladu s §,171 a násl. zákona č.5OO/2OO4 Sb., správní řád, ve znénípozdějŠÍchpředpisŮ
(dále jen ,,správní řád"), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,

ktenim se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 1711O|2O2O-MZE-16212 ze dne 2. 4.2020 následovně:
I.

příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 1711O|2O2O-MZÉ-16212

ze

dne 2, 4.2020

se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy.
ll,

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostidnem vyvěšeníveřejné vyhláŠky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělstvÍ.
lll.

Toto opatření obecné povahy se zveřejní íéžna úředníchdeskách obecních ÚřadŮ obcí
s rozšířenou působností,

odůvodnění:

Od vydání opatření obecné povahy č. j 17110|2O20-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, kleré

je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitnÍho
poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

Ke změně přílohy č. 1:

Ke změně přílohy č. 1 (změna územnípůsobnosti_ opatření) bylo nezbytné přistoupit

z důvodu změny kalamitní situace v lesích na územíCR od doby vydání opatření obecné
povahy č. j. 1711Q\202O-MZÉ-16212 ze dne 2,4.2020, kdy v důsledku pokračování šíření
kůrovcůdošlo kzasaženía přímému ohroženídalšíchkatastrálních územíkůrovcovou
kalamitou.

Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ustavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každéjedno katastrální
územív Čn. Výsledky této analýzy by|y dále upřesněny na základě skuteóností známých
Ministerstvu zemědělství z úředníčinnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesŮ
jednotlivých krajských úřadů.Výsledný výběr katastrálních území,nově zařazovaných do
přílohy č, 1 tohoto opatření obecné povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílČÍch
rozdrobených oblastí do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené
okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna
aktuálnost přílohy pro praktické využitívlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvftletíroku
2020.

Poučení:
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 správního
řádu).

otisk úředníhorazítka

lng. Václav Lidický

ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů

Přílohy:
1. Seznam katastrálních území,v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 3. uvedená v opatření
obecné povahy č. ), 1711O|2O20,MZE-16212 ze dne 2, 4. 2020.
Rozdělovník:

obecní úřady obcí s rozšířenou působností- se žádostío vyvěšenína Úřední desce
úřadu

Všechny obce na územi Českérepubliky - na vědomí a se žádostío vyvěšenína Úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 správního řádu)

Krajské úřady - na vědomí
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