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VEŘEJNÁ vyHLÁŠxn
oPATŘeruíoeEcNÉ PoVAHY
Ministerstvozemědělstvíjako ústředníorgán státnísprávy |esů,věcně přís|ušný
pod|e
písm.
ustanovení
49
odst'
2
e)
zákona
č'
28911995
sb.,
o
lesích
a
o
změně
a
dop|nění
$
některýchzákonů(|esnízákon),ve zněnípozdějších
předpisů(dá|ejen ,,lesní
zákon..),
v souladus $ 171a nás|.zákonač'500/2004
předpisů
Sb.,správnířád,ve zněnípozdějších
(dá|ejen ,,správní
řád.'),vydávápod|e$ 51a |esního
zákonanás|edující
opatření
obecnépovahy'
kteým se měnía dop|ňuje
opatřeníobecnépovahyvydanéMinisterstvem
pod
zemědě|ství
č.j' 18918l2019.MzE-16212
ze dne 3. 4' 2019 ve zněníopatřeníobecnépovahyč.j'
4 1 5 0 8 l 2 o 19 -MzE-1 6 2 1dne
2 ze3 0 ' 8 ' 2a19nás|edovně:
t.
Pří|ohač'1 opatření
obecnépovahyč.j. 18918t2o1g-MzE-16212
ze dne3. 4' 2019ve znění
opatřeníobecnépovahyč' j' 41508/2019-MzE-16212
ze dne 30. 8, 2019 se nahrazu1e
pří|ohou
č.1' kteráje nedí|nou
součástí
tohotoopatření
obecnépovahy.
Í|.

Toto opatřeníobecnépovahynabýváúčinnosti
dnem vyvěšení
veřejnévyhlášky,kterouje
povahy
totoopatření
obecné
oznámeno,na Úřednídesce Ministerstva
zemědě|ství'

ilt.
Toto opatřeníobecné povahy se zveřejnítéžna Úředních deskách obecních Úřadů obcí
působností.
s rozŠířenou

odůvodnění:
od vydáníopatření
obecnépovahyč.j. 18918l2019-MzE.16212
ze dne3' 4' 2019,ve znění
j' 41508l2o19-MzE-16212
opatření
č,'
ze dne 30.8' 2019,doš|oke změněoko|ností
při vývoji
poškození|esníchporostů,na což reagujeMinisterstvozemědě|ství
ka|amitního
touto
změnou.
Ke změněpří|ohy
č.,|:
Ke změně pří|ohyč.1 (změna územnípůsobnostiopatření)by|o nezbytnépřistoupit
z dŮvoduzměnyka|amitní
situacev lesíchna územíČR oo dobyvydáníopatření
obecné
povahyč'j. 41508l2019.MzE-16212
ze dne 30.8. 2019,kdyv dŮsledkušíření
kŮrovců
doš|o
kzasaŽení a přímémuohroŽenída|šíchkatastrá|ních
územíkůrovcovouka|amitou
v rozsahu,kteý si vyŽadujeup|atnění
opatření2. 1' až 2' 5. uvedenáv opatřeníobecné
povahyč.j. 18918|2019-MzE-16212
ze dne3' 4, 2019ve zněníopatření
obecnépovahyč'j,
4150812019-MZE-16212
2e dne 30.8. 20'19.
Podk|adempro změnu pří|ohyč. 1 jsou výstupyana|ýzydat dá|kového
průzkumu
Země
zpracované
Ustavempro hospodářskouÚpravu|esůBrandýsnad Labem,v rámcikteréby|
detekovánvýskyt suchých stromůa ho|inv ohroŽených|esníchporostecha nás|edně
hodnocenve vztahuk zastoupeníohrožených
|esníchporostůprokaŽdéjedno katastrá|ní
území
v Čn. Výs|edkytétoana|ýzyby|ydá|e upřesněnyna zák|aděskutáčností
známých
Ministerstvu
zemědě|ství
z úředníčinnosti'
tedy z konzu|taces orgány státnísprávy |esů
jednot|ivých
krajskýchÚřadů,dí|čích
terestrických
šetření
a rekognoskačních
|etů.
Výs|edný
výběr katastrá|ních
území,nově zařazovanýchdo pří|ohyč. 1 tohoto opatřeníobecné
povahy,pak zoh|edňuje
i potřebuuce|ení
dí|čích
rozdrobených
ob|astí
do kompaktních
ce|ků
a jejich ohraničení
s oh|edemna již zasaženéokrajovép|ochy.Uce|eníob|astía jejich
je provedenotak, aby by|a zajištěnaaktuá|nostpří|ohypro praktickévyuŽití
ohraničení
v|astníky
po|o|etí
lesůzhrubado konceprvního
2020,
Poučení:
Proti opatřeníobecnépovahyne|zepodatopravnýprostředek(s 173 odst.2 správního
řádu).

Ing.Vác|avLidický
ředitelodboruhospodářské
úpravy
a ochrany|esŮ

otisk úředního
razítka

Přílohy:
1' Seznamkatastrá|ních
území,
v nichŽp|atíopatření
2. 1, až 2,5. uvedenáv opatření
obecnépovahyč.j. 18918|2o19-MzE-16212
ze dne 3' 4' 2019ve zněníopatření
obecné
povahyč'j' 41508/2019-MzE,.16212
ze dne 30. 8. 2019'
639201201g-MZE-16212

Rozdělovník:
obecní úřady obcí s rozšířenoupůsobností- se Žádostío vyvěšenína úřednídesce
úřadu
Všechny obce na územíčeskérepubliky- na vědomía se Žádostío vyvěšení
na úřední
desce obecníhoúřadu(s 173 odst.1 správníhořádu)
Krajskéúřady- na vědomí
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