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VYŘiZUJE: Aneta Dvořáková

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrhopatřeníobecnépovahykezpracováníkůrovcovékatamity,
které má napomoci zastavit šířeníkůrovce
v CHKO Žd'árské vrchy
pracoviště Správa chráněné krajinné
Agentura ochrany přírody a krajiny čR, regionální
jako věcně i místně přísluŠnýorgán ochranY
oblasti žd,árskéur"ny (dfle jen ,,Agentura"),
1aodst,3písm,h)zákonač,
přírodyakrajinypodleustanovení §75odst. 1písm.e)a78odst,
pozdějších předPisŮ (dále jen "zákon"), Po
114tlgg2 Sb., o ochraně přírodý a krajiny, ve znění
projednánísdotčenýmiorgány,jejichŽseznamjepřiloŽenvpřílozeč'ltohotonávrhu,vesmyslu
§172odst.lzákonač.slolzlo|Sb.,správnířád,vezněnípozdějŠíchpředpisů(dálejen,,správní
řádu
Úd";, zveřelňuje podle § 172 odst, 1 správního
NAVRH

oPATŘENÍ oBEcNÉ PoVAHY Č.ltzolg:
l.

vlastníkůmlesa, subjektům
účelemzpracován í tzv. kůrovcovékalamity se všem
vyjma drŽite!Ů PřísluŠnýchvýjimek
hospodařícím v lese a jejich smIuvním dodavatetům,
povoluje výjimka ze zákazu stanoveného § 26
vydaných formou indiviáuálního rozhodnutí,
na pozemcích mimo zastavěná území
odst. 3 písm. a) zákona, konkrétně ze zákazu hospodařit
ve ll, zóně odstupňované ochrany přírody
obcí způsobem vyžadujícímintenzivní technologie
napadené lýkožroutem smrkovým,
CHK9 žd,ársxé vrchy, za účelemzpracování dřevní hmoty

za

lýkožroutem lesklým (dále souhrnně jen ''kŮrovec")
lýkožroutem menším,lýkožroutem severským a
mimo

ochrany přírody
v lesních porostech ve ll. zóně odstupňvané

cHKo žd,árskévrchy,

evropskyvýznamnoulokalituDářskárašeliniště,maloplošnázvláštěchráněnáúzemí

jejich áchranná pásma, za následujících podmínek:
. při zpracování kůrovcem napadené dřevní hmoty nebudou káceny žádnélistnaté stromy

a

ajedlebělokorá,atoanizdůvoduusnadněníbudoucíuměléobnovy,

F---

. na

území,kde probíhala asanace, bude ponecháno dřevo

v následujícím množství:
porosty starší60 let:

.

.

.

k přirozenému rozpadu

při vzniku holiny nad 1 ha bude na ploše ponecháno
dřevní hmoty k přirozenému rozpadu,
. při vzniku holiny nad 10 ha bude na ploše ponecháno
dřevní hmoty k přirozenému rozpadu a zároveň bude na
100 m3.ha-1 dřevní hmoty k přirozenému rozpadu,
porosty mladší60 let:
. při nahodilé těžbě na souvislé ploše většínež 1 ha
ponechánaveŠkerádřevníhmotakpřirozenémurozpadu.

minimálně 30 m3.ha-1
minimálně 30 in3.ha-1
5% plochY Ponecháno

bude na 5

o/o

PlochY

Tato výjimka je platná do 31. 12- 2020,
pro účetytohoto opatření obecné povahy se pojmem "dřevo k přirozenému rozpadu" rozumí hroubí
formě steritních souŠÍ,zlomŮ, nevYklizených
(tj. dřevni hmota s průměrem většímnež 7 cm i s kůrou) ve
i Živých listnáČŮ Čijedle bělokoré
neodvětvených pokácených stromů, v kůře i odkorněných, ale
ponechaných do rozpadu

jitvořÍ), na
pojmem holina se rozumí souvistá plocha (bez ohledu na vtastnictvíjednotlivých PozemkŮ, které
plného
zakmenění,
na 3 desetiny
které v důsledku těžby tesního porostu kteslo zakmenění

ll.

úěelem zpracován i tzv. kůrovcové kalamity se všem vlastníkůmlesa, subjektům
výjimek
hospodařícím v tese a jejich smluvním dodavatetŮm vyjma drŽitelŮ PřísluŠných
stanovených § 26
vydaných formou individrlálního rozhodnutí, povoluje výjimka ze zákazŮ
odstuPňované
zónY
ll.
oist. á písm. a) zákona, konkrétně zezákazu používatbiocidy na území

za

lokalitY, maloPloŠná zvláŠtě
ochrany přírody CHK9 žd,árskévrchy, mimo evropsky významné
vymezené přirozené
nacházejí
chráněná územía jejich ochranná pásma a území,na nichž se
postupu kůrovcovékalamity,
biotopy, k asanaci aktivního kůrovcovéhodříví za účelemzpomalení
za následujících podmínek:
. biocidy nebudou aplikovány ve vzdálenosti menšínež 30 m od vodních tokŮ a Ploch,
Tato výjimka je platná do

31

.12.2020,

obecné povahy, která je jeho nedílnou souČástÍ,
Dotčenéúzemíje vymezeno v přítoze č. 2 tohoto opatření
Mapa je dostupná rovněž na webových stránkách Agentury
sprava/opatreni-obecne-povahy/biocidy-a-intenzivni-technologie-ve-druhe-zone/
a jako prohlížecístužba na webovém mapovém portálu,

http://zdarskevrchy.ochranaprirody,cz/statni-

ve formátech -,Pdf,

*,shp

ooůvootvĚtvi
dřevní hmoty napadené
Tímto opatřením obecné povahy se stanovují podmínky pro zpracování
vrchy tak, aby se zamezilo
kůrovcem a prevenci rozšiřování kůrovce v lesích cHKo žd,árské
ustanovení
§ 26 odst. 3 písm. a)
nedovolené změně zvláště chráněných částípřírody, ve smyslu
Území je v l. a ll. zóně
zákona,kde se mimo jiné uvádí, žena pqemcích mimo zastavěná obcí
prostředky
cHko zakázáno hospodařit způsobem vyžadujícímintenzivní technologie, zejména a funkci
rozmanitosti, struktuře
a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické
ekosystémůa používatbiocidy.
intenzifikaci lesního hosPodaření
Toto opatření obecné povahy se vydává v reakci na očekávanou
v souvislosti s nastávajícítzv. kůrovcovou kalamitou,

podkladů:
Agentura vycházela při rozhodování ztěchto
_
. výnos Ministerstva kultury čSR ze dne 25, 5, 1970 č, j, B9oB/70 |ll2 o zřízeni
(dále jen ,,výnos");
chráněné krajinné oblasti žd,árské vrchy
r zo..'.c€ CHKo žd,árskévrchy schválená Ministerstvem životního Prostředí CR dne
13. 9. 1996 pod č. j, OOP/50B1/96;
(ona, scňválený
.PlánpéčeocHKoŽd'árst<évrchyvesmyslu§27,odsÍ.2zá|
"Plán
jen
(dále
PéČeo CHKO"),
protokolem Mžp č. j. 43043/ENyl11, ze dne 24.6.2011
dotóenými orgány, jejichž seznam je přiložen
Návrh opatření obecné povahy byl projednán s
d:t:"]i.l:rgánů a jejich vypořádání jsou součástí
v příloze č. 1. připomínky k návrhu r".ir"ny
(AoPK čR, regionální pracoviště Správa cHKo
spisu SR/O o3otzvl2o19 a jsou u Agentury
Žd'árské vrchy) k nahlédnutí.
se zákonnými zájmy
připomínky dotčených orgánů zejména upozorňují na možnékonflikty
(chemizace v pásmech hygienické ochrany vod,
vodoprávních úřadůa orgánů státní správy lesů
lesa, ",), případně hájí jiné veřejné zájmy ói
ochrana lesa před škodlivými organismy, obnova
produkčnífunkcelesa, ...). v reakci ná tyto
zájmyvlastníků lesa (zajištění bezpečnosti, zacnování
opatření obecné povahy a odůvodnění bylo
připomínky byty upraveňy podmínxy výroku l. tohoto
rozšířeno o vysvětlující pasáže,
ochrana krajiny, jejího vzhledu a typických znaků;
Dle výnosu je posláním CHK9 ža,árské vrchy

ktypickýmznakůmkrajinynáleŽízejménajejipovrcnovéutvářenívčetněvodníchtokůaploch'
půdníhofondu, její vegetaČníkryt a volně Žijící
rozvržení a využitílesního a zemědělskéňo
skladba sídlišť,místní zástavba lidového rázu
živočišstvo,sídlištnístruktura oblasti, urbanistická
i monumentální nebo dominantní díla,
monokultury' založené
podstatnou část lesních pbrostů cHko Žd,arské vrchy tvoří smrkové
ochrany přírody, ale i lesního hospodaření na
povětšinou ve 30. letech 20. století, Hlavním úkotem
jejich
prostorovou diferenciaci porostů tak, aby byla zajištěna
těchto plochách je zajistit druhovou a
lesa. Již několik desetiletí probíhají přestavby
diverzita, stabilita a plnění veškerých funkcí
předsunutých obnovních prvků přirozené druhové skladby
smrkových monokultui prostřednictvím
ochrany přírody je podpora maloplošného
(zejména jedle a buku). Dlouhodobým zájmem
a podrostního hospodaření,

Podleust.§43odst.lzákonalzevýjimkuzezákonnéhozákazuvezvláŠtěchráněnémÚzemí
přírody, nebo v zájmu ochrany
zájmem ochrany
povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad

významně neovlivní zachování stavu předmětu
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná éinnost
ochrany zvláště chráněného území,
l.

Lesy tvoří téměř 50 % plochy

cHko. odumírajícístromy a rozpadajícíse dřevo, takzvané mrtvé

dřevo,jepřirozenousoučástílesníchekosystémů.Mázásadnívýznamprobiodiverzituvlesích
jakoŽtobiotopmnohadruhůorganismů,jehopřítomnostmánavícpříznivývlivnakoloběhŽivin,
plochách
ponechávání mrtvého dřeva na obnovovaných
vodní bilanci a ochranu půdy před. erozí,
diferenciaci porostů a variabilitu obnovních
má vedle výše uvedeného zajistit také plošnou
postupů.

je vhodné ponechávat přednostně stojící

hmoty
z hlediska biologické hodnoty ponechávani dřevní
smrkové souše a neodvětvené zlomy a pahýly,
listnaté stromy a jedle, dále sterilní stojící
se počítáv m3 hroubí, v celých
požadovaný
dřeva ponechaného k přirozenému rozpadu

objem

kmenechanelzejejnahraditjinouformouhmoty(napříkladŠtěpkou,nehroubím).Primárním
účelempodmínkyponechánídřevakpřirozenémurozpadujepodporabiodiverzityvlesích.Dřevní
jako biotop Či substrát
se týče vlhkosti a teploty, slouží
hmota silnějších dimenzí je stabilnější co

dobu' neŽ se
mikrostanovišť, silnějŠÍkŮrY...) a trvá delŠÍ
širšímuspektru organismů (přítomnost
rozloží.
k míře narušení ekosystémůtěžbou
při stanovování objemu mrtvého dřeva se přihlíželozejména
prvků)
ekosystémů,vyššípotřebu stabilizujících
(většíholiny znamenají vyššímíru narujení
maloplošných
přírody (omezení velkoplošných holin, podpora
a dlouhodobým zájmům otnrrny
a podrostních způsobůhospodaření),
plochám.
nad zákonnou velikost, tedy ke kalamitním
stanovený objem se vztahuje k holinám
Vtomtopřípadě,spřihlédnutímkdlouhodobémuzámérupřestavebsmrkovýchmonokultur,knimŽ
objem stanoven na 30 m3,ha-1, V podmínkách
je nezbytným předpokladem i umělá obnova, byl
_ 10 o/o zásoby porostů, U holin nad 10 ha bude
cHKo žďárské vrchy to představuje přibližně 5
plochy. Toto opatření má vést k ponechání Části
navíc ponecháno 100 m3.ha-1 na 5 %
porostů,
čimz podpoří výše zmíněnou diferenciaci
velkoplošných holin přirozené obnově,
se přistoupilo ke stanovení PlochY z dŮvodu velmi
V mladšíchporostech s nižšízásobou
podílem
kmenů Či umístěnía tvar plochy se zvýšeným
proměnlivé zásoby. Rozmístěníjednotlivých
jejího
zpracovávání,
posiupu kůrovcové kalamity a způsobu
mrtvého dřeva se bude odvíjet od
a plochy se
být rozmístěno po ploše zcela rovnoměrně
Dřevo ponechané k rozpadu tak nemusí

být souvislé,
zvýšeným podílem mrtvého dřeva nemusejí
jejichž předmětem ochrany
evropsky významných lokalit,
výjimka bude povolena i na územívšech
jedná o vŠechnyevropsky
vázaný - v tomto případě se
není lesní biotop či druh na lesní biotop
vrchy vyjma evropsky významné lokalitY Dářská
významné lokality na územíCHKo žd,árské
při dodržení podmínek
obecné povahy nevztahuje,
rašeliniště, na nížse však toto opatření
ve smyslu ustanovení
opatření obecné povahy nebude zámér
uvedených ve výrokové části tohoto

§45gzákonapůsobitzávqŽnénebonevratnépoŠkozovánípřírodníchstanoviŠťabiotopůdruhů,
lokality určeny,
obecné povahy dotóené evropsky významné
k jejichž ochraně jsou tímto opatřením
jsou tato
jejichŽ
ochraně
vyrušováni druhů, k
ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému
územi určena-

žd,árské vrchy, maloplošná zvláště chráněná
intenzivnich
jsou nqcenÁcjsi earti cHko Žd'árské vrchy, použití
územía jejich ochranná pásma
obecné
opatření
toto
ně
na
posouzlní u každélokality, a proto se
technologií vyžaduje individuální
povahynevztahuje.EvropskyvýznamnálokalitaDářskáraŠeliniŠtěpakvyŽadujespecifické
jsou mimo jiné
k poškození předmětu ochrany, kterým
nedošlo
aby
tak,
hospodaření
na
požadavky
přírody
Lokality l. zóny odstupňované ochrany

cHko

celé
je
je třeba stanovit individuálně a není moŽné zobecnit Pro
lesní biotopy. Tyto podmínky
územíevropskyvýznamnélokality.Ztohotodůvodumuseloúzemínacházejícísevtétoevropsky
významnélokalitěoytzpr:rsoonostitohotoopatřeníobecnépovahyrovněŽvyňato'
za účelemprevence ŠÍřeníkŮrovce V CHK. Žd'árske
Toto opatření obecné povahy se vydává
dalšího šíření
kůrovcovéhmoty, které je nutné k omezení
vrchy a povoluje zpracování tzv. aktivní
za
souší dle názoru AgenturY není moŽné Pokládat
kůrovců.Zpracovjní neaktivních kůrovcových
povahy
na jejich zpracování toto opatření obecné
prevenci dalšíhošířeníkůrovce, proto se
soušína ploše většínež 1 ha je ve ll, zóně
nevztahuje, zpracovávání sterilních kůrovcových
která můžezpůsobit podstatné změny
cHKo nutné poruzou,^rt =^ inienzivní tecňnologii,
vbiologickérozmanitosti,struktuřeafunkciekosystémůajcletedyočinnostzakázanoudle§26'
,i+u ;e mozne realžovat pouze za předpokladu, že bude
odst. 3 písm. a) zákonat.Takovéto
ustanovení,
udělena výjimka z uvedeného zákonného
aktivních kŮrovcových PorostŮ odumřou
pokud by tedy došlo k situaci, že i přes povolenou asanaci
půjde již o sterilní
1 ha) a z pohledu šířeníkůrovce
než
(větších
plochách
rozsáhlých
na
porosty
ze zákazu
případě na jejich zpracování Žádost o výjimku
souše, bude třeba podat v konkrétním
zákona,
stanoveného v § 26 odst, 3 písm, a)

11ii:}::il
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tohoto rozhodnutí
při dodržení podmínek uvedených ve výroku
Agentura věc vyhodnotila tak, že
nenívyuŽitíintenzivníchtechnologiízaúčelemnahodilétěŽbyvrozporusezájmyochranypřírody'
zachování stavu předmětu ochrany zvláště
povolovaná činnost významně neovlivní
ze zákonného
základní předpoklady pro povolení výjimky
chráněného územi. Jsou tak splněny
jak je uvedeno ve výroku
skutečnostem bylo rozhodnuto tak,
uvedeným
výše
k
zákazu.vzhledem
l, tohoto oPatřeníobecné PovahY'
_----x..:^ i^ rlr,liim
ratřením obecne
NadrámecshorauvedenéhoAgenturaupozorňuje,Ževýjimkypovolenétímtoo1
k prováděni
potřebné
jiné správni akty, kterámohou být
povahy nenahrazuiiii"á povolění či
subjektY
tohoto opatření obecné povahY, Pokud bY
výrocích
ve
specifikovaných
činností
výrocích sPecifikované
obecné povahy zamýšlely provádět ve
uvedené ve výrocích tohoto opatření
zvláŠtníPovolení Či
kde by výkon těchto činnostívYŽadoval
místech,
v
nebo
způsobem
činnosti
činnosti třeba získat
právních preopísc,, je k realizaci zamýšlené
výjimku dle zákona či jiných
výjimka dle § 56 odst, 1 a 2
či jinj spravni at<ty 1napr, druhová
povolení
výjimky,
příslušné
rovněž
zákona apod.).
ll,

rovněŽ riziko
v CHK. žd'árs*évrchY s sebou Ponese
očekávaný nástup kůrovcovékalamity
je
v tomto případě co
přírody
smrkových porostů. zálmem ochrany
plošnéhorozpadu stávajících
-sr,:ro.,:,,
obnovní plochy, zachovalo se v co nejvyšší
aby se_ minimalizovaly
nejvíce zpomalit postup
a nevznikalY
směřující k prostorové diferenciaci PorostŮ
je
míře podrostní nebo násečné hospodaření
prostředkem v boji proti tzv, kůrovcové kalamitě
základním
kultur.
stejnověkých
plochy
velké
hmoty,
důsledná asanace kůrovcově aktivní
nevztahuje na nejcennějŠÍa (Potenciálně)

proto se přistupuje k plošné výjimce, která se ale

druhověnejbohatŠíplochyvCHKolprvnizony,maro1-]9snázvláŠtěchráněnáúzemíajejich
přesné vyznačení
lokality, vymezené přírodní biotopy).
významné
evropsky
pásma,
ochranná
je vyznaóeno
opatřóní obecné povahy bude aplikovat,
území,nakteré se výrok č. ll tohoto
nedílnou součást,
obecné povany (příloha č, 2), která tvoříjeho
v mapové příloze tohotl opatření

povahy se
vydávaná výrokem,ll, tohoto opatřeni obecné
ohledem na skutečnost, že výjimka
ve
lokalit a ptačíchoblastí' nebude záměr
evropsky'uýrnamnytr,
žádných
území
na
nevztahuje
stanoviŠť
závažnénebo nevratné PoŠkozováníPřírodních
smyslu ustanovení§ 45g záRonapůsonit
evropsky
ti*to opatřením obecné povahy dotčené
jejichž
ochraně
;r*
k
druhů,
biotopů
a
druhů,
k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování
významné lokality urá"nv, ani nedojde
určena,
k jejichž ochraně jsou tato územi
jsou nástrojem ochrany přírody
podmínky chráněných krajinných oblastí

s

základní ochranné

kzachováníazlepŠovánístavupreomettochranyzvláŠtěchráněnýchúzemí,coŽzahrnuje
proto bude aplikace pesticidů omezena na
biodiverzity.
stavu
zlepšení
či
i obecné zachování
biotopů Čn, u kterých se
lokality mimo výskyt přirozených Oi"i"otl y: Tfll^Katalogu
ošetřených
spektrum organismů, Vznikne tak mozaika
předpokládá uyssiótenciál hostit široké
lokality
předmětné
jsou na
tak přežitípopulací druhů, které
a neošetřených ploch a zajistí se
zamokřených lokalit'
v ntizrosti vodních tokŮ, Ploch a
vázané.Biocidy dáIe nebudou aplikovány
vodních ekosystémů,
aby nedošlo ke kontaminaci citlivých

narušení

situace a existenci rizika významného
Agentura dále zvážila závažnost kůrorpové
jnynu smrkových porostů. povolovanou Činnostínejsou
plošného
lesního prostředí v důsledku
ochrany přírody,
územiani lokality prvnízóny odstupňované
dotčena maloplošná zvláště chráněná
vzhledem ke 9radaci populace
nuu,t"r,uje na situace, kdy již není
Toto opatření obecné povahy ,u
kdy použitíbiocidu
chemii aplikovai,'t"oy v případech'
účelné
porostů
okolních
stavu
kůrovce a
nemá reálný efekt na šířeníškůdce,

Agenturavěcvyhodnotilatak,ŽepřidodrŽenípodmínekuvedenýchvevýrokutohotorozhodnutí
pásma,
v lokalitách mimo MzcHú a jejich ochranná
nejen, že aplikace biocidů ve ll. zóně cHko
(viz
biotopy
přírodní
se nacházejí vymezené
evropsky významné lokality, a území,na nichž
za účelemzpomalení postupu kůrovcové kalamity
příloha č. 2 tohoto opatřeni obecné povahy),
p}"o*ctu ochrany, ale rovněž je v zájmu ochrany
významně neovlivni zachování stavu
pro povolení výjimky ze zákonného zákazu,
přírody. Jsou tak splněny základní přeápoklady
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
vzhledem k výše ,uvedeným skutečnostem bylo
opatření obecné povahy,

že výjimky povolené tímto oPatřením obecné
Nad rámec shora uvedeného Agentura upozorňuje,
akty, které mohou být potřebné k prováděni
povahy nenahrazují jiná povolení čijinésprávní

činnostíspecifikovanýchvevýrocíchtohotoopatřeníobecnépovahy.Pokudbysubjekty
provádět ve výrocích sPecifikované
povahy zamýšIely
uvedené ve výrocích tohoto opatření obecné
povolení Ói
výkon těchto Óinností vyžadoval zvláštní
by
kde
nebo v místech,

činnosti způsobem
získat
preopis,:t, je k realizaci zamýšlené činnosti třeba
výjimku dle zákona či jiných právních
2
jiné správni akty (naPř. druhová výjimka dle § 56 odst. 1 a
rovněž příslušnévýjimky, povolení či
výrocích
povahy také adresáty neopravňuje k provádění ve
zákona apod.), Toto opatření obecné
je tato Činnost v rozporu s jinými zákazy (např,
specifikovaných činnostív územích,kde
v ochranných pásmech vodních zdrojů),

PoUČEN|
obecné povahy kdokoli'
podle ustanovení § 172odst. 4 správního řádu můžek návrhu opatření
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
projednání ústní
připomínky nebo na případném veřejném
u správního orgánu písemné
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření
připomínky. správní orgán je povinen se
jeho odůvodněni,
obecné povahy a vypořádat se s nimi v
nemovitostí, jejichž práva'
podle ustanovení 172 odst.5 správního řádu mohou vlastníci

§

povinnostinebozájmysouvisejícísvýkonemvlastnickéhoprávamohoubýtopatřenímobecné
písemnéodůvodněné námitky
obecné povahy
povahy přímo ooteenv, podat pioti návrhu opatření
ode dne jeho zveřejněnÍ. ZmeŠkáníÚkonu nelze Prominout.
ke správnímu orgánu"ve lhůtě 30 dnů
se stane souóástí odůvodněníopatření
odůvodnění,
Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního

obecnépovahy.Protirozhodnutíonámitkáchsenelzeodvolatanipodatrozklad.Změnanebo
zrušenípravomocnéhorozhodnutíonámitkáchmůŽebýtdůvodemzměnyopatřeníobecné
povahy.

předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, Do
soulad opatření obecné povahy s právními
můžepo nabytí účinnostikaždý nahlédnout
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění
pracoviště Správa cHKo ža,árské vrchy),
u Agentury (AoPK čR, regionální

i

r: |:,Jt).:?.,

).i.\1

vÝzvn

*oY

dotčené
řádu s.ouča:T
Agentura v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního
"týyi

jeho zveřejnění na úřednídesce Agentury, tedy do
aby k návrhu opatření do 30 dnů ode dne
námitky, Dotčenými osobami jsou v souladu
16. června 2o1g, podaly připomínky nebo
jichž se návrh opatření obecné povahy přímo
s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby,
písemně k AopK čR, regionální
dotýká. případnépřipomínky nebo námitŘy ;e třeba zaslat
v záhlavi, případně elektronicky epracoviště správa cHro žaiarsre vrchy, na adresu uvedenou
podpisem na adresu elektronické podatelny
mailem s podepsaným zaručeným elektronickým
sítě do datové schránkY lD: 3hjdYhg,
zdarvrch@nature.cz nebo prostřednictvim veřejné datové

Příloha č. 1: seznam dotčených orgánů
příloha č. 2: vyme zeni úze,mídotčenéhovýjimkou ze zákazu používatbiocidy na území
ll. zóny CHKO Žd'árské vrchy

(p

od

ep sá n

o

e le

ktro

n

icky)

lng. Václav Hlaváč, v.

r.

ředitelSprávy CHKO

Rozdělovník:

Obce na územíCHKO Žd'árské vrchy (viz příloha 1)

úředníchdeskách příslušných
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na obecní
úřady o zpětné zas!ání
obecních úřadůa Agentury po dobu 15 dnů. Zádáme povahy (e-mailem na adresu
potvrzení o době vyvěšenítohoto opatření obecné
zdarvrch@nature.cz).

dálkový PřístuP (elektronické Úřední desce):
Na úřední desce Agentury a způsobem umožňujícím
vyvěšeno dne: 17. května 2019
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