Č.j. 54286/2019-MZE-16212

Výklad MZe
k bodu 2.2. Opatření obecné povahy č.j. č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4.
2019, ve znění opatření obecné povahy č.j. 41905/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8.
2019 a č.j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019, (dále jen „OOP“)
Pro lesy na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č. 1
OOP, stanoví OOP v bodě 2.2. následující režim:
 holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna
do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku.
Z odůvodnění k bodu 2. 2. OOP vyplývá, že se fakticky jedná o prodloužení lhůt uvedených
v § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů,(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o 3 roky.
Toto prodloužení lhůty pro zalesnění a zajištění lesních porostů se vztahuje výslovně na
holinu vzniklou v důsledku nahodilé těžby.
Za datum vzniku holiny se považuje konec kalendářního měsíce, ve kterém byla na dané
kalamitní holině ukončena těžba; od tohoto data se odvíjí výše uvedené prodloužené lhůty.
Pokud ani v prodloužených lhůtách vlastník lesa nestihne provést zalesnění holiny nebo
dosáhnout zajištění lesního porostu, musí požádat věcně a místně příslušný orgán státní
správy lesů (SSL) o další prodloužení lhůty.
MZe je toho názoru, že postup dle bodu 2.2. OOP se vztahuje jak na kalamitní holiny vzniklé
po nabytí účinnosti OOP (3. 4. 2019), tak na holiny k datu nabytí účinnosti OOP již existující,
avšak pouze v těchto případech:
 nezalesněná holina, u které k datu nabytí účinnosti OOP marně neuplynula:
o lesním zákonem stanovená lhůta pro zalesnění 2 roky;
o popř. orgánem SSL prodloužená lhůta pro zalesnění.
 Nezajištěný lesní porost, u kterého k datu nabytí účinnosti OOP marně neuplynula:
o lesním zákonem stanovená lhůta pro zajištění 7 let;
o popř. orgánem SSL případně prodloužená lhůta pro zajištění lesního porostu.
Postup dle bodu 2.2. OOP se nevztahuje na holiny, u kterých marně uplynula lesním
zákonem stanovená lhůta pro zalesnění holiny, resp. zajištění lesních porostů přede dnem
nabytí účinnosti OOP: u těchto holin se předpokládá, že měly být v zákonem stanovené lhůtě
zalesněné, resp. lesní porosty na nich zajištěné; případně měl vlastník lesa včas požádat
orgán SSL o prodloužení lhůt. Účelem OOP není legalizovat protiprávní stav v lesích, ani
nečinnost odpovědných vlastníků lesů.
Příloha č. 1 OOP již byla a pravděpodobně ještě několikrát v závislosti na kalamitním
poškození lesních porostů bude novelizována. Pro holiny vzniklé z nahodilé těžby v nově
zařazovaných katastrálních územích bude bod 2. 2. OOP účinný od data nabytí účinnosti
doplňku (změny) OOP, a to výše popsaným způsobem. Postup dle bodu 2.2. OOP bude
uplatňován až do doby, kdy bude Ministerstvem zemědělství výslovně zrušen, a to opět
formou nově vydaného OOP. V případě holin, na které se postup dle bodu 2.2. OOP po dobu
do jeho zrušení bude vztahovat, nebudou prodloužené lhůty následným OOP nijak kráceny.
V Praze dne 17. 12. 2019
Ing. Václav Lidický
ředitel Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

