i

?'řÍ;o}»a

MESTSKÝ ÚŘAD

Rožmuál pod Třemšínem

@ 5;;

S"';J; ?iil'(liaí""l
""'{lk."?Zna k '

zl/C

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářs!<é úpraaiy a ochrany iesů

MZE-49892/202'l-16212

Spísová značka.: MZE-49892/2021-16212

Č.j.: MZE-49892.'2021-l62"l2

Ill!IIIII[IIIIIIIllIIIIIIIIll Il IIII!ll l l l l l l l l l
mze000021156248

Vyřizuje:

Ing. Jiří Bílý, Ph.D.

Telefon:

221812272

E-mail:

Jiri.Bi!y@mze.cz
yphaax8

ID DS:

Adresa: Těšnov 65/i 7, Nové Město, 1 10 00 Praha 1
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný pod!e
ustanovení § 49 oast 2 písrn. e) zákona č. 289/1995 sb., O lesích a o změně a dop!nění
některých zákonů (lesní zákon:,, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,iesní zákon"),
v souladu s § í 71 a násl. zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dáie )en ,,správní řád"), vydává podie § 51a iesního zákona následující
opatření obecné povahy,

kterýrn se mění a doplňuje apaíření obecíié povahy vydané Mínisterstvem zemědělství
pod č.i. 17"iiO/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatřeúí obecrié povahy
c.i. 33784/2020-MZE'- 6212 ze dríe 27. 7. 2020, nasledcvne'.
!.

Příloha č. 1 opatřem obecné pova!.iy č. j. 1 7í 1 0/2020-MZE-16212 zs dne 2. 4. 2020, ve znění

opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-Mzj?-al62i2 ze c:ne 27. 7. 2020, se nahrazuje
přílohou č. 1 , která je nedílnoi' součástí tohoto opatření obecné povahy.
Il.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti driem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto
opatření obecné povahy oznámeno, na úřeďní desae Ministerstva zeměděíství.
Illi

Toto opatření obeché povahy se zveřejní též na úředriích deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
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OdŮvodněrí:

Od vydání opatřemí obecné povahy č. j. 17'i 10/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění
opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 2-/. 7. 2020, které jeíímto
opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození
Iesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.
Ke zrněně pří!ohy č. í '

Ke změně přílohy č. I Ilzrriěna územní působúosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu

změny ka!amitnÍ sitpaca v lesích na území ČR od doby vydání opatřeÍní obecné povahy
č. j. 33784/2020-MZEl62í2 za dne 27. 7. 2020 (kterýrh se mění a doplňuje opatření obecné
povahy č.2i.l71 10/2020-MZE-l62'i2 ze dne 2. 4 2020), kdy v důsledku pokračování šíření
kůrovců došlo kzasažení a přímému ohrožení dalších katastrálnící'í území kůrovcovou
kalamitou.

Poak!aderíi pro změnu příichy č. 1 jsou výsti.ipy analýzy aat dáikovélio průzkurhu Země

zpracované Úsíavem pro hospodářskou úpravu iesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých strornů a holin vcl-irožených iesních porostech a riásledriě
hodnocen ve vztahu k zas':oúperií chrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální

úzerní v ČR. Výsleóky této analýzy byly dá!e upřesněny na záíkladě skutečností znárnýcn
Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z korízultace s crgány státní správy lesů
jedno':Iivých krajských úřadů. Výsledríý výber katastrá!ních území, ncvě zařazovaných C:O
přílohy č. 1 tohotc opatření ci:iecné povahy, pak zohledňú3e í potřeóu ucelerí dílčích
rozdrobených cblastí do kompakťúích ceiki:i a jejich ohraničeríí s ahledem na již zasažeiié
okra')cívé plochy. Uceiení obiasií a jejich ohraničení ja proveďeric 'iak, aby byla zajištěr,a
aktciálnost přílohy pro prak':ické využití vlastrííky iesů zhruba do konce prvního pololetí roku
2022.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy ne!ze pcdat opravný prost", edeí< (§ í 73 odst. 2 správního řádu).

Ing. Václav Lidický
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spodářské úpravy

a ochrany lesů

Přílohy:
1 . Seznaí katastráiních úzerií, v riichž platí opatření 2. i . až 2. 3. uvederiá v opatřeríí obecrié
povahy č. i. í7"l10/202C-MZE-1 62'l2 ze dne 2. 4. 2020.

Rozděiovník:

Obecní úřady obcí s rozšířenou pŮsobností - se žádostí o vyvěšení úa úřední desce úřadu

Všechny obce na území České republíky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 správníi"io řádu)

Krajské úřady - na vědomí
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