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oPATŘEt{i oBEcNÉ PoVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
usÉanovení §49 o*§t 2 písln- e} zákona č- 28911985 §b-" o l€§íďl a o zrr#tě a doSnfuí
l*i*ď€rýdt zál<w!ů {k§fií ztáťto*r}" lre zrĚní pedSídl eňedp*ď {dde §{?ř! -k§ní zákm}"
w smrHu s § '§?,§ a *ásl- záIrwua í ffiW4. §h-, ryrátm§ ffi" ve E !&!í pzffiád,t eňdpffi}
{dáleien,srx'amí ffiT" rydáyá podle § §ta |emíýpzákana rtádeduiíci

opaťení obecné povahy"

$eil§§, * rrĚrg§ a dry*ňuie @elí obecrxe @hy vydare §§§n*seer*trer* zffiItrěi§**í pM
č" i_ '§efi8ře}'fi$.&ňE-'l&212 re dru* S- *- 2*'!§ ve zm&t§ @t§ obme pruhy á i"
415CI8í2t}1$?6ft-lffilž ze dne 3S. 8. 2019 následovně:

1l-

PňWaa ř" "! opa§ení obwté pmřď}y e §, '§S§*eft§1&&#ZE*1&?72l.e dme 3- 4" z$"t§ tle g&l§
opaření obecné povahy č. i. 41508ž019.MZE-16212 ze dne 30. S. 2úí9 se nahrzuje
přílohou č- 1" která je nedílnou součástí tohoto opaťení obecné povahy-

§§"

Toto opatření obecné povahy nabývá u§nnoďi dnem vyvěšení veřejné v}rh|ášIry, kterou je
toto opaťení obecné povahy oznárneno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.



lll.

Tdo opa§atí gbeané přa§?y * m@ní Ě€Ě rga lfun§dr de*áďx &€ffíiídT ťfřMť3 &§
s rwšřrylal eq:tso&tdť"

odůvodnění:
& rydání opatrmí oMté p*trahy č- i" 'íffitee8l$Mffi*t$2l?ze dne 3- 4,- 2§'!S" $e z§Éilí
ry r*í e §_ 4Ť5efl2$,ť**f;#-'f;6?lžze dr*e 3&- S_ 2S'í9" ď& ke zrm*Ě dtďFffií pffi wffii
idarfi*bt§h{} pffimg*í klíd? p,ďt" r*a d ffigÉlP M§nřstgsvo zgct#ěl$lrí Ěe"{to
změnou.

Kezměně přílohy č. 1:
Ke zrměmě pffi'eřly á Ť {zrrt&m ngerumí plsofutdí &patfuí} W m#3eÉ pffi§srue8t
edťcMtl §{ls§rř $&rí?íb,í §$b.f,a* w§*ídl rm ae€$.x$ Čm W d@ rydmí op*#aní fuB
pctraky č- j" 41W§ŤSS#ZE-'ř$žžžz* drpe 38_ 8- 281§" §*$rvdt}Mk$ š§řa.ií §alrmmr ffi
kzasažení a přrnému ohrožení dalšíďt kďastrálních (nemí kůrovcovou kalamítou
vrozsahu" ktený si lyžaduje uplatnění opaťení 2- 1" až 2" 5- uvedená v opatření obecné
Fatíař,y č- i- '{ffit&*28"*Str;ZE-ť§2'§2 ze dne 3- 4" 2S,!S ve zrlfuí epatl,iení obew*é p*lmřy á j-

4tffi§nS&EZE*í&?'l2 ze drte 3S- §- žStS"
P6d§dds§! Fg ur§!&§u ffi|ďry č- 1 §ffi§ trý*ryy arďýzy d§É dářke§d§& ptkktiřřttl Zffi?ě
zpracované Ustavem pro hospodářskou úpraw lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výslqrt suďtých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a násldně
hďmml tre yztahu kza§otlpetí ohnožanýd.t i§!''dr pox"ďl pot<aĚdó }edr*o kaía#áksí
ťggmí vČm_ Wý#edlry t§o ar,@iary by*y d;áh rynw&ry rm zá§fuě sč*xffil#í @ď}
§§§mí*gsl** zerrĚd#*ví z úřední ffigpreod§" í@ e kwxea$M s ffi§Éfuy Sář§í ryfá§ry §ď§
jednoťivých krajsleých úřadů, dilěích terestric{ýcŤt šetření a rekognoskačníú lďů, Výsledný
vtýběr katastrálních (lzemí- nové zařazovaných do přílohy č- 1 tohoto opaření obecné
pvařty" pak zořtkdňuje § pcffil tl&* díltrď} razdr*e*ýďl eb§ffití do kwnpldrtí§*p 6e|ků
a p§Éďt dwam*fuxĚ s ohMgx ma §É ?as#řené ea*sreÉ Soa&y- §..§&tí *b§Éí a ie§§{S}
Ňranfurtí P p"oredem elq firy b$a za§ffiŘw a§c§.té&t# ffi"bĚry p* pffié wjpt*r
ťas,tníky lesů zhruba do konce pnmiho pololetí 2t2a.

Poučení:

ffidi ry§ení ofuwae pov*y r*e pe§ opránls?ý ryď#< {§ t73 ffi" 2 wanřť§§ew
ffiu}"

lng- Václav Lidický
ředÉÉd dbsr$ hffi@ářské rlpravy
* odwany lext

Qtisk úředního razítka

Přílohy:
t" §enam lg§asfirálníďt lherní" v nicřř $aťí rya§aní 2- 1" ď 2" 5- tgydená v apaffie*e§

M p$§rďry Ř j" "§E§lffi8í§4rzE*§62l2ze dne 3- 4- 2&"§S *e zr&ť w§**§ futé
pmr*rry a i" 4'!ffiZeíS§§Z§-ŤSř"§2 ze dlTe 3S- 8- 28"$9"

26392al2a19-MzE-16212



Rozdělovník:

ab€ffií rlíady # s rCIzš§ř***rl plrs**rymrg * w žád@í o trpěšan§ rp úfudga§' dffiffi
uMu

Všechny obce na inemi České republiky - na vědomí a se žádostí o vynrěšení na úřední
desre obecr*ítrc ufudu {§ '*73 sdď- 1 sprái,ttíhtl ffidu}

Kryi§ké úfuďy- na €dor*í

Vyvěšeno dne /O. l/ "ry
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