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Aneta Dvořáková

DATUM: 16,5.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcovékalamity,
které má napomoci zastavit šířeníkůrovce
v GHKO Žd'árskévrchy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné
oblasti ŽCárské vrchy (dále jen ,,Agentura"), jako věcně i místně příslušný orgán ochrany

přírodyakrajinypodleustanovení§75odst-lpísm.e)a78odst. 1aodst.3písm.h)zákonač,

11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), po
projednání s dotčenými orgány, jejichž seznam je přiložen v příloze č. 1 tohoto návrhu, ve smyslu
§ 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní
řád"), zveřejňuje podle § í72 odst. 1 správního řádu.

NÁVRH

oPATŘENí oeecNÉ PovAHY é.ltzotg:
!.

Za účelemzpracováni Ev. kůrovcovékalamity se všem vlastníkůmlesa, subjektům
hospodařícím v lese a jejich smIuvním dodavatelům, vyjma dĚitelů přístušných výiimek

vydaných formou individuálního rozhodnutí, povoluje v,ýjimka ze zákazu stanoveného § 26
odst. 3 písm. a) zákona, konkrétně ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území
obcí zpŮsobem vyžadujícímintenzivní technologie ve l|. zóně odstupňované ochrany přírody
CHKO Žd'árské vrchy, za účelemzpracování dřevní hmoty napadené lýkožroutem smrkoqým,
lýkožroutem menším,lýkožroutem severským a lýkožroutem lesklým (dále souhrnně jen ,,kůrovec")
v lesních porostech ve ll. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO ŽCárské vrchy, mimo
evropsky qýznamnou lokalitu Dářská rašeliniště, maloplošná zvláště chráněná území
a jejich ochranná pásma, za následujících podmínek:

o

při zpracování kůrovcem napadené dřevní hmoty nebudou káceny žádnélistnaté stromy

a jedle bělokorá, a to ani z důvodu usnadnění budoucí umělé obnovy,

. na

území,kde probíhala asanace, bude ponecháno dřevo

v následujícím množství:
porostý starší60 !et:

o

.

k

přirozenému rozpadu

při vzniku holiny nad 1 ha bude na ploše ponecháno minimálně 30

m3.ha-1

dřevní hmoty k přirozenému rozpadu,
při vzniku holiny nad 10 ha bude na ploše ponecháno minimálně 30 m3.ha-1
dřevní hmoty k přirozenému rozpadu a zároveň bude na 50Á plochy ponecháno
100 m3,ha-1 dřevní hmoty k přirozenému rozpadu,
porostý mladší60 let:
při nahodilé těžbě na souvislé ploše většínež 1 ha bude na 5 o/o plochy
ponechána veškerá dřevní hmota k přirozenému rozpadu.

.

o

.

Tato výjimka je platná do

3í. 12.2020.

Pro účelytohoto opatření obecné povahy se pojmem "dřevo k přirozenému rozpadu" rozumí hroubí
(tj. dřevní hmota s průměrem větším než 7 cm i s kůrou) ve formě sterilních soušl, zlomů, nevyklizených
neodvětvených pokácených stromů, v kůře i odkorněných, ale i živých listnáčůči jedle bělokoré

ponechaných do rozpadu.

Pojmem holina se rozumí souvislá plocha (bez ohledu na vlastnictví jednotlivých pozemků, ktere jifuoří), na
které v důsledku těžby lesního porostu kleslo zakmenění na 3 desetiny plného zakmenění.

ll.

Za účelemzpracování Ev, kůrovcové kaIamity se všem vlastníkům lesa, subjektům
hospodařícím v lese a jejich smluvním dodavatelům vyjma dĚitelů příslušných u,ýjimek

vydaných formou individuálního rozhodnutí, povoluje výjimka ze zákazů stanovených § 26
odst. 3 písm. a) zákona, konkrétně ze zákazu používatbiocidy na územíl|, zóny odstupňované
ochrany přírody CHKO Žaárské vrchy, mimo evropsky r4ýznamné lokality, maloplošná zvláště
chráněná územía jejich ochranná pásma a území,na nichž se nacházejí vymezené přirozené
biotopy, k asanaci aktivního kůrovcovéhodříví za účelemzpomalení postupu kůrovcovékalamity,
za následujících podmínek:

.

biocidy nebudou aplikovány ve vzdálenosti menšínež 30 m od vodních toků a ploch.

Tato výjimka je platná do 31. 12.2020.
Dotčenéúzemíje vymezeno v příloze č. 2 tohoto opatření obecné povahy, kerá je jeho nedílnou součástí.

Mapa je dostupná rovněž na webových stránkách Agentury httpt/zdarskevrchy,ochranaprirody.czJstatnisprava/opatreni-obecne-povahy/biocidy-a-intenzivni-technologie-ve-druhe-zone/ ve formátech *.pdf, *.shp
a jako prohlížecíslužba na webovém mapovém poftálu.

ODŮVODNĚNÍ
Tímto opatřením obecné povahy se stanovují podmínky pro zpracování dřevní hmoty napadené
kůrovcem a prevenci rozšiřování kůrovce v lesích CHKO Žd'árské vrchy tak, aby se zamezilo
nedovolené změně zvláště chráněných částípřírody, ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 písm. a)
zákona, kde se mimo jiné uvádí, že na pozemcích mimo zastavěná obcí územíje v l. a ll. zóně
CHKO zakázáno hospodařit způsobem vyžadujícímintenzivní technologie, zqména prostředky
a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémůa používatbiocidy.
Toto opatření obecné povahy se vydává v reakci na očekávanou intenzifikaci lesního hospodaření
v souvislosti s nastávajícížv, kůrovcovou kalamitou.

Agentura vycházela při rozhodování z těchto podkladů:
r4ýnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 25. 5. 1970 č. j. 8908/70 - lll2 o zřízení
chráněné krajinné oblasti ŽO'ársté vrchy (dále jen ,,výnos");
zonace CHKO Žd'árské vrchy schválená Ministerstvem životníhoprostředí ČRdne
13. 9. 1996 pod č. j. OOP/5081/96;
Plán péčeo CHKO Žd'árské vrchy ve smyslu § 27, odst. 2 zákona, schválený
protokolem MŽP č. j. 43043/ENV111, ze dne 24. 6, 2011 (dále jen "plán péčeo CHKO"),

r

Návrh opatření obecné povahy byl projednán s dotčenými orgány, jqichž seznam je přiložen
v příloze č. 1. Připomínky k návrhu ze strany dotčených orgánů a jejich vypořádání jsou součástí
spisu SR/003O1ZV12019 a jsou u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO
Žd'árské vrchy) k nahlédnutí.

Připomínky dotčených orgánů zejména upozorňují na možnékonflikty se zákonnými zé4my
vodoprávních úřadůa orgánů státní správy lesů (chemizace v pásmech hygienické ochrany vod,
ochrana lesa před škodliuými organismy, obnova lesa, ...), případně hájí jiné veřejné zá4my či
zalmy vlastníkŮ lesa (zajištěníbezpečnosti, zachování produkční funkce lesa, ,..), V reakci na tyto
připomínky byly upraveny podmínky rnýroku l, tohoto opatření obecné povahy a odůvodnění bylo
rozšřeno o vysvětlující pasáže,
Dle rnýnosu je posláním CHKO Žaárské vrchy ochrana krajiny, jejího vzhledu a typických znaků;
k typickým znakům krajiny náležízejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch,
rontženía využitílesního a zemědělského půdníhofondu, její vegetační kryt a volně žijící
živočišstvo,sídlištnístruktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť,místnízástavba lidového rázu
i monumentální nebo dominantní díla.

Podstatnou část lesních porostů CHKO Žd'árské vrchy tvoří smrkové monokultury, založené
povětšinou ve 30. letech 20, století. Hlavním úkolem ochrany přírody, ale i lesního hospodaření na
těchto plochách je zajistit druhovou a prostorovou diferenciaci porostů tak, aby byla zajištěna jejich
diverzita, stabilita a plnění veške4ých funkcí lesa. Již několik desetiletí probíhajípřestavby
smrkouých monokultur prostřednictvím předsunutých obnovních prvků přirozené druhové skladby
(zejména jedle a buku). Dlouhodobým zájmem ochrany přírody je podpora maloplošného
a podrostního hospodaření.
Podle ust. § 43 odst. 1 zákona lze rnýjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území
povolit, pokud jiný veřejný zállem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost rnýznamně neovlivní zachování stavu předmětu
ochrany zvláště chráněného území,
l.

Lesy tvoří téměř 50 % plochy CHKO. Odumír{ícístromy a rozpadqící se dřevo, takzvané mrtvé
dřevo, je přirozenou součástílesních ekosystémů. Má zásadní význam pro biodiverzitu v lesích
jakoŽto biotop mnoha druhů organismů, jeho přítomnost má navíc příznivy vliv na koloběh živin,
vodní bilanci a ochranu půdy před erozí, Ponechávání mrtvého dřeva na obnovovaných plochách
má vedle rnýŠeuvedeného zajistit také plošnou diferenciaci porostů a variabilitu obnovních
postupů.

Z hlediska biologické hodnoty ponechávané dřevní hmoty je vhodné ponechávat přednostně stojící
listnaté stromy a jedle, dále sterilní stojícísmrkové souše a neodvětvené zlomy a pahýly.
PoŽadovaný objem dřeva ponechaného k přirozenému rozpadu se počítáv m3 hroubí, v celých
kmenech a nelze jej nahradit jinou formou hmoty (například štěpkou, nehroubím). Primárním
ÚČelem podmínky ponechání dřeva k přirozenému rozpadu je podpora biodiverzity v lesích, Dřevní
hmota silnějších dimenzí je stabilnější co se týče vlhkosti a teploty, sloužíjako biotop či substrát
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spektru organismů (přítomnost mikrostanovišť, silnějšíkůry...) a trvá delšídobu, než se
rozloží.

Při stanovování objemu mňvého dřeva se přihlíželozejména k mře narušení ekosystémůtěžbou
(větŠíholiny znamenají vyššímíru narušení ekosystémů,vyššípotřebu stabilizujících prvků)
a dlouhodobým zájmům ochrany přírody (omezení velkoplošných holin, podpora maloplošných
a podrostních způsobůhospodaření).

Stanovený objem se vztahuje k holinám nad zákonnou velikost, tedy ke kalamitním plochám.
V tomto případě, s přihlédnutím k dlouhodobému záméru přestaveb smrkových monokultur, k nimž
je nezbytným předpokladem i umělá obnova, byl objem stanoven na 30 m3.ha-1. V podmínkách
CHKO Žd'árské vrchy to představuje přibližně 5 - 10 o/o zásoby porostů. U holin nad 10 ha bude
navíc ponecháno 100 m3.ha-1 na 5 oÁ plochy. Toto opatření má vést k ponechání části
velkoploŠných holin přirozené obnově, čímž
podpoří výše zmíněnou diferenciaci porostů.
V mladšíchporostech s nižšízásobou se přistoupilo ke stanovení plochy z důvodu velmi
proměnlivé zásoby. Rozmístění jednotlirných kmenů či umístěnía tvar plochy se zvýšeným podílem
mrtvého dřeva se bude odvíjet od postupu kůrovcové kalamity a způsobu jejího zpracovávání.
Dřevo ponechané k rozpadu tak nemusí být rozmístěno po ploše zcela rovnoměrně a plochy se
zvýšeným podílem mrtvého dřeva nemusejí biýt souvislé.
Výjimka bude povolena i na územívšech evropsky významných lokalit, jejichž předmětem ochrany
není lesní biotop či druh na lesní biotop vázaný - v tomto případě se jedná o všechny evropsky
významné lokality na územíCHKO Žďárské vrchy vyjma evropsky rnýznamné lokality Dářská
raŠeliniště,na nížse však toto opatření obecné povahy nevztahuje. Při dodženípodmínek
uvedených ve qýrokové části tohoto opatření obecné povahy nebude záměr ve smyslu ustanovení
§ 45g zákona pŮsobit závažnénebo nevratné poškozování přírodních stanovišťa biotopů druhů,
k jejichž ochraně jsou tímto opatřením obecné povahy dotčenéevropsky významné lokality určeny,
ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato
územíurčena.
Lokality l, zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žd'árské vrchy, maloplošná zvláště chráněná
územía jejich ochranná pásma jsou nejcennější části CHKO Žd'árské vrchy, použitíintenzivních
technologií vyžaduje individuální posouzení u každélokality, a proto se na ně toto opatření obecné
povahy nevztahuje. Evropsky významná lokalita Dářská rašeliniště pak vyžaduje specifické
požadavky na hospodaření tak, aby nedošlo k poškození předmětu ochrany, kteným jsou mimo jiné
lesní biotopy. Tyto podmínky je třeba stanovit individuálně a není možnéje zobecnit pro celé
územíevropsky uýznamné lokality. Z tohoto důvodu muselo územínacházející se v této evropsky
významné lokalitě být z působnosti tohoto opatření obecné povahy rovněž vyňato,

Toto opatření obecné povahy se vydává za účelemprevence šření kůrovce v CHKO Žd'árské
vrchy a povoluje zpracování tzv. aktivní kůrovcovéhmoty, které je nutné k omezení dalšího šření
kůrovců. Zpracování neaktivních kůrovcorných soušídle názoru Agentury není možnépokládat za
prevenci dalšíhošřeníkŮrovce, proto se na jejich zpracování toto opatření obecné povahy
nevztahuje. Zpracovávání sterilních kůrovcových soušína ploše většínež 1 ha je ve ll. zóně
CHKO nutné považovat za intenzivní technologii, která můžezpůsobit podstatné změny
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémůa jde tedy o činnost zakázanou dle § 26,
odst. 3 písm. a) zákona, Takovéto zásahy je možnérealizovat pouze za předpokladu, že bude
udělena výjimka z uvedeného zákonného ustanovení.
Pokud by tedy došlo k situaci, že i přes povolenou asanaci aktivních kůrovcor4ých porostů odumřou
porosty na rozsáhlých plochách (větších než 1 ha) a z pohledu šřeníkůrovce půjde již o sterilní
souše, bude třeba podat v konkrétnímpřípadě na jejich zpracování žádost o rnýjimku ze zákazu
stanoveného v § 26 odst. 3 písm. a) zákona,

Agentura věc vyhodnotila tak, že při dodženípodmínek uvedených ve yýroku tohoto rozhodnutí
není využitíintenzivních technologií za účelemnahodilé těžby v rozporu se zájmy ochrany přírody,

povolovaná činnost q.ýznamně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště
chráněného území.Jsou tak splněny základní předpoklady pro povolení qýjimky ze zákonného
zákazu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku
l. tohoto opatření obecné povahy.

Nad rámec shora uvedeného Agentura upozorňuje, že rnýjimky povolené tímto opatřením obecné
povahy nenahrazu jí jiná povolení či jiné správní akty, které mohou být potřebné k provádění
činnostíspecifikovaných ve qýrocích tohoto opatření obecné povahy. Pokud by subjekty
uvedené ve výrocích tohoto opatření obecné povahy zamýšlely provádět ve rnýrocích specifikované
činnosti způsobem nebo v místech, kde by rnýkon těchto činnostívyžadoval zvláštní povolení či
u.ýjimku dle zákona či jiných právních předpisů, je k realizaci zamýšlené činnosti třeba získat
rovněž příslušnéu.ýjimky, povolení čijinésprávní akty (např. druhová yýjimka dle § 56 odst. 't a 2
zákona apod-).
ll.

Očekávaný nástup kůrovcovékalamity v CHKO Žd'árské vrchy s sebou ponese rovněž riziko
plošného rozpadu stávajících smrkor4ých porostů. Zé4mem ochrany přírody je v tomto případě co
nejvíce zpomalit postup škůdců,aby se minimalizovaly obnovní plochy, zachovalo se v co nejvyšší
mffe podrostní nebo násečnéhospodaření směřující k prostorové diferenciaci porostů a nevznikaly
velké plochy stejnověkých kultur. Základním prostředkem v boji proti tzv, kůrovcové kalamitě je
důsledná asanace kůrovcově aktivní hmoty.
Proto se přistupuje k plošnéqýjimce, která se ale nevztahuje na nejcennějšía (potenciálně)
druhově nejbohatšíplochy v CHKO (první zóny, maloplošná zvláště chráněná územía jejich
ochranná pásma, evropsky uýznamné lokality, vymezené přírodní biotopy). Přesné vyznačení
území,na které se qýrok č. ll tohoto opatření obecné povahy bude aplikovat, je vyznačeno
v mapové příloze tohoto opatření obecné povahy (příloha č. 2), která tvoří jeho nedílnou součást.

S ohledem na skutečnost, že q.ýjimka vydávaná qýrokem ll. tohoto opatření obecné povahy se

nevztahuje na územížádných evropsky významných lokalit a ptačíchoblastí, nebude záměr ve
smyslu ustanovení § 45g zákona působit závažnénebo nevratné poškozování přírodních stanovišť
a biotopŮ druhů, k jejichž ochraně jsou tímto opatřením obecné povahy dotčenéevropsky
významné lokality určeny, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů,
k jejichž ochraně jsou tato územíurčena.

Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí jsou nástrojem ochrany přírody
k zachování a zlepšování stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území,což zahrnqe
i obecné zachování či zlepšenístavu biodiverzity. Proto bude aplikace pesticidů omezena na
lokality mimo Wskyt přirozených biotopů ve smyslu Katalogu biotopů ČR, u ktených se
předpokládá vyššípotenciál hostit širokéspektrum organismů, Vznikne tak mozaika ošetřených
a neoŠetřených ploch a zajistí se tak přežití populací druhů, které jsou na předmětné lokality
vázané, Biocidy dále nebudou aplikovány v blízkosti vodních toků, ploch a zamokřených lokalit,
aby nedošlo ke kontaminaci citlir4ých vodních ekosystémů.

Agentura dále ztážila závažnost kůrovcovésituace a existenci rizika významného narušení
lesního prostředí v důsledku plošnéhoúhynu smrkorných porostů. Povolovanou činnostínejsou
dotČena maloplošná zvláště chráněná územíani lokality první zóny odstupňované ochrany přírody.
Toto opatření obecné povahy se nevztahuje na situace, kdy již není vzhledem ke gradaci populace
kŮrovce a stavu okolních porostů účelnéchemii aplikovat, tedy v případech, kdy použitíbiocidu
nemá reálný efekt na šření škůdce.
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Agentura věc vyhodnotila tak, že při dodženípodmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí
nejen, že aplikace biocidů ve ll. zóně CHKO v lokalitách mimo MZCHÚ a jejich ochranná pásma,
evropsky qýznamné lokality, a území,na nichž se nacházejí vymezené přírodní biotopy (viz
příloha č. 2 tohoto opatření obecné povahy), za účelemzpomalení postupu kůrovcové kalamity
rnýznamně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany, ale rovněž je v zájmu ochrany
přírody. Jsou tak splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného zákazu,
Vzhledem k uýše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve rnýroku tohoto
opatření obecné povahy.

Nad rámec shora uvedeného Agentura upozorňuje, že výjimky povolené tímto opatřením obecné
povahy nenahrazují jiná povolení či jiné správní akty, které mohou být potřebné k provádění
Činnostíspecifikovaných ve výrocích tohoto opatření obecné povahy. Pokud by subjekty
uvedené ve výrocích tohoto opatření obecné povahy zamýšlely provádět ve výrocích specifikované
činnosti způsobem nebo v místech, kde by rnýkon těchto činnostívyžadoval zvláštní povolení či
výjimku dle zákona či jiných právních předpisů, je k realizaci zamýšlenéčinnosti třeba získat
rovněž příslušnéuýjimky, povolení čijinésprávní akty (např. druhová rnýjimka dle § 56 odst, 1 a 2
zákona apod.). Toto opatření obecné povahy také adresáty neopravňuje k provádění ve výrocích
specifikovaných činnostív územích,kde je tato činnost v rozporu s jinými zákazy (např.
v ochranných pásmech vodních zdrojů),

PoUčENí
Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu můžek návrhu opatření obecné povahy kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou biýt opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit

správního orgánu písemnépřipomínky nebo na případném veřejném projednání ústní
připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabytat jako podkladem pro opatření
u

obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ustanovení § 172 odst, 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva,

povinnosti nebo zájmy související s uýkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněnénámitky
ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho aneřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření
obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo
zrušenípravomocného rozhodnutí o námitkách můžebýt důvodem změny opatření obecné
povahy.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodněnímůžepo nabytí účinnostikaždý nahlédnout
u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žd'árské vrchy).

yýann
Agentura v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu současně vyzývá dotčenéosoby,
aby k návrhu opatření do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřednídesce Agentury, tedy do
16. června 2019, podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými osobami jsou v souladu
s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se návrh opatření obecné povahy přímo
dotýká. Případnépřipomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně k AOPK ČR, regionální
pracoviště Správa CHKO Ža'árské vrchy, na adresu uvedenou vzáhlaví, případně elektronicky emailem s podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny
zdarvrch@nature.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky lD: 3hjdyhg.

Přílohv:

Příloha č. 1: seznam dotčených orgánů
Příloha č. 2: vymezení územídotčenéhou.ýjimkou ze zákazu používatbiocidy na území
ll. zóny CHKO ŽOárské vrchy
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lng. Václav Hlaváč, v,

r.

ředitel Správy CHKO

Rozdělovník:

Obce na územíCHKO Žďárské vrchy (viz příloha 1)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředníchdeskách příslušných
obecních úřadŮ a Agentury po dobu í5 dnů. Žádáme obecní úřady o zpětné zasiání
Potvrzení o době vyvěšení tohoto opatření obecné povahy (e-mai|em na adresu

zdarvrch@nature.cz).

Na Úřední desce Agentury a způsobem umožňujícímdálkor4ý přístup (elektronické úřední desce):
vyvěšeno dne: '17. května 2019
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Vymezeni územídotčenéhovr.ýjimkou ze zákazu používatbiocidy na území|I. zóny
CHKO Žd'árskévrchy
Příloha č. 2 Návrhu opatření obecné povahy č, 412019

S ohledem na technické meze |SDS se Agentura rozhodla mapové podklady přesně vymezující
území,na které má navrhovaná výjimka dopadat, poskytnout obcím pouze elektronicky na úřední
desce Agentury httpst/u rednideska.nature.cy'

a na

stránkách Agentury hftp:llzdarskevrchy.ochranaprirody.czlstatni-spravďopatreniobecne-povahy/biocidy-a-intenzivni-technologie-ve-druhe-zonď,
a to ve formátu *.shp, *.pdf
a jako prohlížecíslužba na webovém mapovém portálu.

Seznam dotčených orgánů
Příloha č. 1 Návrhu opatření obecné povahy č.4l2a19
Obce s rozšřenou prlsobností:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí, Příční405, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem; lDDS: b3mbs36
Městský úřad HavlíčkůvBrod, Odbor životníhoprostředí, Havlíěkovo náměstí 57, 580 61 HavlíčkůvBrod 2;
lDDS:Suvbfub
Městský úřad Hlinsko, Odbor životníhoprostředí, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko; IDDS: k4hby3r
Městský úřad Chotěboř, Odbor stavební a životníhoprostředí, Trčkůz Lípy 69, 583 01 Chotěboř; IDDS:
94ubfm7

Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životníhoprostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592
31 Nové Město na Moravě; IDDS: y67bvir
Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životníhoprostředí, Palackého náměstí 160,
572 01 Polička; lDDS: w87brph
Městský úraa Žďár nad Sázavou, Odbor životníhoprostředí, Žižkova 22711,591 31 Žďár nad Sázavou,

IDDS:ybxb3sz

Obce:
Obec Borová, Borová 100, 569 82 Borová u Polióky; IDDS: z89bmqe
Obec Borovnice, Borovnice 54, 592 42 Jimramov; lDDS: pqpbsna
Obec Březí nad Oslavou , Bíezínad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí; IDDS: dbqa9Sz
Obec Březiny, Březiny 32,572 01 Polička; lDDS: cpda4gS
Obec Budeč, Budeč 44, 59214 Nové Veselí; IDDS: quebpme
Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem; IDDS: b3mbs36
Obec Cikháj, Cikháj 19, 591 02Žďfu nad Sázavou 2; IDDS: g3maypn
Obec Daňkovice, Daňkovice g, 592 03 Sněžné;IDDS: h7cavnt
Obec Dědová, Dědová 38, 539 0í Hlinsko v Čechách 1; IDDS: 7rba4j2
Obec Dlouhé, Dlouhé 72,592 55 Bobrová; IDDS: rqfbqxx
Obec Fryšava pod Žákovou horou, Fryšava pod Žákovou horou 80, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou;

lDDS:ccdaw9e
Obec Hamry, Hamry 'l21, 539 0,t Hlinsko v Čechách 1 ; IDDS: ua3a3ew
Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou322,591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: w47av8k
Městys HavlíčkovaBorová, Náměstí 278,582 23 Havlíčková Borová; lDDS: qccbee8
obec Herálec, Herálec 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou; IDDS:vyhbedp
Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko v Čechách 3; lDDS: k4hby3r
Obec Holetín, Holetín 105, 539 71 Holetín; IDDS: cmfbwqt
Obec Chlumětín, Chlumětín 56, 592 02 Svratka; lDDS: 3c5edxu
Obec Javorek, Javorek 57, 592 03 Sněžné;IDDS: Sbnb8fp
Obec Jeníkov, Jeníkov 7, 539 0't Hlinsko v Čechách 1; IDDS: dvma3fi
Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov; lDDS: pe9b4j8
Obec Kadov, Kadov 51,592 03 Sněžné;IDDS: gpgbvaf
Obec Kameničky, Kameničky 149, 539 41 Kameničky; lDDS: p82a4u9
Obec Karlov, Karlov 28, 591 ú Žaar nad Sázavou 1; IDDS: 6j2aq9a
Obec Kladno, Kladno 84, 539 01 Hlinsko v Čechách 1; IDDS: aw2byva
Obec Korouhev, Korouhev 234,569 93 Korouhev; IDDS: 37ía4vg
Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 Sněžné; IDDS: vwxawg6
Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna; IDDS: y9tbk7v
Městys Krucemburk, Náměstí JanaZrzavého 13, 582 66 Krucemburk; lDDS:4swbdbk
Obec Křídla, Křídla 1,592 31 Nové Město na Moravě; IDDS: sh8aq83
Obec Křižánky, Křižánky 116, 592 02 Svratka; IDDS: uzubme2
Obec Kuklík, Kuklík 25,592 03 Sněžné;lDDS: 6p8aw93
Obec Lhotka, Lhotka 60, 592 Ol Žaar nad Sázavou 1; IDDS: m32bn97

obec Lísek, Lísek 80, 592 45 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem; IDDS: baba63r
Obec Líšná, Líšná 41, 592 03 Sněžné;IDDS: w44a8jp
obec Malá Losenice, Malá Losenice 30, 59211Velká Losenice; IDDS: f3eaqkc
Obec Matějov, Matějov 45,59212 Nížkov;IDDS:3kuarn4
Obec Nová Ves u Nového Města, Nová Ves u Nového Města 1O4,592 31 Nové Město na Moravě; !DDS:
hqxaq87

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1O3, 592 31 Nové Město na Moravě; IDDS: y67bvir
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114,59214 Nové Veselí; IDDS: wybcdg
obec Noqý Jimramov, Noqý Jimramov 30, 592 42 Jimramov; IDDS: sizaysu
Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky; IDDS: kn6a46r
Obec Oudoleň, Oudoleň 123,582 24 Oudoleň; lDDS: w35bmpz
Obec Počítky,Počítky67, 591 ú Ždar nad Sázavou 1; IDDS: 7j9ayjk
Obec Polnička, Polnička 225,59102 Polnička; IDDS: e67bbyy
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky; IDDS: uavbp4z
Obec Pustá Rybná, Pustá Rybná 48,572 01 Polička; IDSDS: 6xta49r
Obec Račín,Račín18, 59211 Velká Losenice; IDDS: fu9awxy
obec Radňovice, Radňovice 61 ,592 31 Nové Město na Moravě; IDDS: 2xiaySi
Obec Radostín, Radostín 14,591 Ol Žaar nad Sázavou 1; IDDS: u4allk4
Obec Raná, Raná 16, 53972 Raná u Hlinska; IDDS:zbnaSaa
Obec Rosička, Rosička 20,59212 Nížkov;IDDS: gxca39x
Obec Rozsochy, Rozsochy 146,59257 Rozsochy; IDDS: rkca7tS
Obec Sádek, Sádek 150,572 01 Polička; lDDS: 7mwa5ď
Obec Sázava, Sázava 159, 592 11 Velká Losenice; IDDS: qjcap62
Obec Sazomín, Sazomín 43, 591
Žaar nad Sázavou 1; IDDS: bx5b57b
Obec Sklené, Sklené 17, 5g1 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: zu7b7y5
Obec Slavětín, Slavětín 27,582 63 Ždírec nad Doubravou; lDDS: 869aw75
Obec Slavíkov, Slavíkov 2,582 65 Slavíkov; lDDS: xg3ayn2
Městys Sněžné,Sněžné 55,592 03 Sněžné;lDDS: uk7bbeu
Obec Sobíňov, Sobíňov 200,582 62 Sobíňov; lDDS: 2cuaxg8
Obec Spělkov, Spělkov 19,592 03 Sněžné;lDDS: 8yfayr6
Obec Studnice, Studnice 108, 539 01 Hlinsko v Čechách 1; IDDS: 9t7by4w
Obec Světnov, Světnov 62, 591 OZŽaar nad Sázavou 2; lDD§: je9azet
Město Svratka, Palackého 30, 592 02 Svratka; IDDS: ekhba4k
Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch; IDDS: bvkb372
Obec Škrdlovice, Škrdlovice48, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: wnsarsw
Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí; lDDS: iexa3nk
Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice; IDDS: zxzbax4
obec TřiStudně, TřiStudně 25,5g2 04 Fryšava pod Žákovou horou; IDDS: 8xnaq7c
ObecVatín, Vatín 82, 591 01 Vatín; IDDS: inmaxb9
Obec Věcov, Věcov 61,592 44 Věcov; IDDS: zrybj3z
obec Velká Losenice, Velká Losenice 360, 59211Velká Losenice; IDDS: qjxbkez
Obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice; IDDS: p4uav3g
Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko v Čechách 1; lDDS: 7fpb263
Obec Vlachovice, Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě; lDDS: u3sas6c
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Vojnův Městec; IDDS: ekebmfp
Obec Vojtěchov, Vojtěchov 120,539 01 Hlinsko v Čechách 1; IDDS: taraSnp
Obec Vortová, Vortová 95, 539 61 Vortová; IDDS: gi7byus
Obec Všeradov, Všeradov 39, 539 01 Hlinsko v Čechách 1; IDDS: rpgbS3b
Obec Vysočina, Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko v Čechách 1; IDDS: ya6bt88
ObecVysoké, Vysoké 34, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: zdba93s
Obec Zubří, Zubří 37,592 3'| Nové Město na Moravě; IDDS: cc9aug7
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227 , 591 ol Žaar nad Sázavou 1 ; IDDS: ybxb3sz
Město Ždírec nad Doubravou, Školní500, 582 63 Ždírec nad Doubravou; IDDS: kg2bqmn
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