Tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, je třeba při zalesňování počítat s nutností vytvořit
porostní plášť. Proto se povoluje, aby byl na hranici lesního pozemku (holiny) a jiných
pozemků, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, ponechán nezalesněný pruh lesního
pozemkuo šířce až 5 metrů.
Také v tomto případě je na vůli vlastníka lesa, zda toto povolení využije, nebo zda celou
plochu lesního pozemku zalesní. Přitom je třeba vzít v úvahu také ustanovení $ 1017 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu
předcházení sporům s vlastníky pozemků přiléhajících k lesu nevysazovatcílové dřeviny ve
vzdálenosti menší než 3 metry od hranice pozemku určeného k plnění funkcílesa.
Pokud vlastník lesa uvedeného povolení využije, musí si být vědom toho, že jde o opatření,
které má jednak vymezit časový prostor pro založení a vytvoření porostního pláště, jednak
snížit potřebu reprodukčního materiálu lesních dřevin, kterého je pro zalesnění kalamitních
holin přechodný nedostatek.
K bodu 2.4.:
Plochy pruhů, které vlastník lesa může ponechat nezalesněné podle bodu 2. 3., budou
považovány za bezlesí ($ 1 odst. 1 písm. b/ vyhlášky č. 84/1996 Sb.). Protože se o plochu
pruhů fakticky zmenší zalesňovaná rozloha lesního pozemku, bude minimální počet jedinců
(sazenic) na jeden hektar zalesňované plochy, stanovenýv příloze č. 6 vyhlášky č. 139/2004
Sb., vztahován pouze k zalesňované ploše lesního pozemku bez uvedených pruhů bezlesí.
Celý takový pozemek, včetně pruhů bezlesí, bude považován za zalesněný.
K bodu 3:
Toto opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení 8 51a odst. 4 lesního zákona
účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství bude písemnost (zde: opatření
obecné povahy) zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K bodu 4:
Toto opatření obecné povahy bude podle 5 51a odst. 4, věta druhá, lesního zákona
zveřejněno též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Porušení nebo nedodržení povinností stanovených tímto opatřením obecné povahy je
přestupkem podle $ 54 odst. 1 písm. e) lesního zákona.
Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ($ 173 odst. 2 správního

řádu).

Ing. František Pásek
ředitel odboru
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Přílohy:
Seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření

Rozdělovník:

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
úřadu
Všechny obce na území České republiky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu ($ 173 odst. 1 správního řádu)
Krajské úřady — na vědomí

Vyvěšeno dne

ÚŘAD M

285/0

okres

5042019

Sejmuto:

KÁCOV

COV

Kutná Hora
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