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oPATŘeruíogEcNÉ povnHy
Ministerstvozemědě|stvíjako ústředníorgán státnísprávy |esů,věcně příslušnýpod|e
ustanovení
sb., o |esícha o změně a doplnění
$49 odst'2 písm.e) zákona č,'28911995
některýchzákonů (|esnízákon), ve znění pozdějšíchpředpisů(dá|e jen ,,|esnízákon..),
předpisů
v sou|adus $ 171 a nás|.zákona č.500/2004
Sb., správnířád, ve zněnípozdějŠích
(dá|ejen ,,správní
řád,.)'vydává pod|e$ 51a lesníhozákonanás|edující
opatřeníobecnépovahy,
pod
kteým se měnía dop|ňujeopatřeníobecnépovahyvydanéMinisterstvem
zemědě|ství
c.j. 18918120'1
9-MZE-16212ze dne 3. 4. 2019 nás|edovně:
t.
Vk|ádáse novýbod 2. 5., kteý zní:
,,2.5. se stanoví,Že při za|esňovánívobdobí do 3,|. prosince2022 je odchylněod
ustanovení$ 29 odst.,| |esníhozákona moŽnopouŽítreprodukční
materiá||esníchdřevin
z kteréko|ipřírodní|esní ob|asti a nadmořské výšky. To nep|atí pro za|esňování
reprodukčním
materiá|emsmrku ztepi|ého.
Pravid|anak|ádánís reprodukěním
materiá|em
|esníchdřevin podle zákona č.14912003
sb', o uváděnído oběhu reprodukčního
materiá|u
|esníchdřevin |esnickyvýznamnýchdruhůa umě|ýchkříŽenců,
určeného
k obnově |esa
a k za|esňování,a o změně někteých souvisejícíchzákonů (zákon o obchodu

L--

předpisů,nejsou tím
s reprodukčním
materiá|em|esníchdřevín),ve znění pozdějŠích
dotčena...
il.
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nahrazujepří|ohou
č.1, kteráje nedílnousoučástí
tohotoopatřeníobecnépovahy.
ilt.
Toto opatřeníobecnépovahynabývá účinnosti
dnem vyvěšeníveřejnévyh|ášky'kterouje
totoopatřeníobecnépovahyoznámeno,na úřednídesceMinisterstva
zemědě|ství.

tv.
Toto opatřeníobecnépovahy se zveřejnítéŽna úředníchdeskách obecníchúřadůobcí
působností.
s rozšířenou

odůvodnění:
ze dne 3. 4.2019, kteréje
od vydáníopatřeníobecnépovahyÓ.j.1B91Bl2019-MZe-16212
tímtoopatřenímobecnépovahy měněno,došloke změně oko|nostípři vývojika|amitního
poškození
|esníchporostů,
na coŽ reagujeMinisterstvo
zemědě|stvítouto
změnou.
novéhobodu2. 5.:
K v|oŽení
Ustanovení$ 51a odst.1 |esníhozákona umoŽňujerozhodnouto nezbytnýchopatřeních
,t
odchy|nýchod ustanovení
$ 29 odst. |esníhozákona.odchy|néopatřenípod|ebodu 2. 5.
spočíváV tom' Že se na stanovenoudobu,tedy na dobu od nabytíúčinnosti
tohotoopatření
obecnépovahy do 31. prosince 2022 umožňujev ka|amitoupostiŽenýchregionech(viz
přílohač.1 - územnípůsobnost
tohotoopatření)pouŽítk obnově|esa reprodukční
materiá|
přírodní
|esníchdřevinz kteréko|i
|esníob|astia nadmořské
výšky.
potřebou,resp.nutností
provedení
Toto odchy|né
opatřeníje odůvodněno
zabezpečit
obnovy
nedostatku
|esůi v případech,kdy dojde v ka|amitoupostiŽenýchregionechk |oká|nímu
přírodnílesní ob|astia zodpovídající
sadebníhomateriá|uze stejnénebo odpovídající
nadmořskévýšky' a bude tedy třeba pouŽítsadební materiá|,kteý nebude splňovat
podmínku
stanovenouv $ 29 odst.1, věta prvá,|esníhozákona' Reprodukční
materiá|smrku
je z ustanoveníbodu 2. 5. vy|oučen
ztepi|ého
z toho důvodu,Že jeho mnoŽstvív potřebné
kva|itěje na trhu dostateki v ka|amitoupostiŽenýchregionech.Cí|emtohoto opatřeníje
zajištěnídostatečného
mnoŽstvísadebního materiá|ustanovištněvhodných, zejména
me|ioračních
dřevin,potřebnýchpro vznik druhověpestých |esníchporostů,
a zpevňujících
změny'
kterébudou|épeodolávatpředpok|ádaným
dopadůmk|imatické
Tímtoodchy|nýmopatřenímnejsoudotčenyostatnípovinnostia omezení,stanovenáv $ 29
|esníhozákona, zejménapovinnostv|astníka|esa véstevidencio původureprodukčního
pouŽitého
materiá|u
k obnově|esa.
pravid|a
lesníchdřevin,stanovená
Dotčenanejsouani
nak|ádání
s reprodukčním
materiá|em
zákonem č.14912003
Sb., o uváděnído oběhu reprodukčního
materiá|u|esníchdřevin
|esnickyvýznamnýchdruhůa umě|ýchkříŽenců,
k obnově |esa a k za|esňování,
určeného
zákonů(zákon o obchodus reprodukčním
a o změně někteých souvisejících
materiá|em
pozdějších
předpisů.
|esníchdřevin),ve znění
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Ke změně pří|ohyč.1:
přistoupit
Ke změně pritóny e. 1 (změna územnípůsobnostiopatření) by|o nezbýné
povahy
1891812019.MZeč'j'
od doby vydáníopatřeníobecné
z důvoduzměny ót<otnosti
zemědě]ství
Ministerstvu
známých
ze
skutečností
vypiyvá
3'4.2o1g,1ar
ze
dne
16212
z úředníčinnosti,zejménaz vynoonócenívývojenapadeníka|amitouzasaŽenýchoblastína
zák|aděvyhodnocenioat z dálkovéhoprůzkumuzeméi terestrickýchšetření.
Poučení:
Proti opatřeníobecnépovahy nelze podat opravný prostředek(s 173 odst.2 správního
řádu).

lng.Václav Lidicloý
ředite|odboruhospodářskéúpravy
a ochranylesů

Pří|ohy:
území,v nichŽ p|atíopatřeni2'1. aŽ 2.4. uvedená
1. Seznam katastrá|ních
ze dne 3. 4.2019 a opatření
v opatřeníobecnépovahy č'j'18g18t2019-MZe.16212
2. 5. uvedenév tomtoopatření.

Rozdě|ovník:
obecní úřady obcí s rozšířenoupůsobností- se Žádostío vyvěšenína úřednídesce
Úřadu
Všechny obce na územíčeskérepubliky - na vědomía se Žádostío vyvěšenína úřední
desce obecníhoúřadu(s 173 odst' 1 správníhořádu)
Krajské úřady- na vědomí
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