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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně
a místně příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy lesa (dále též „OSSL
nebo správní orgán“) příslušný podle ustanovení § 48a odst. 1 písm. g) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o lesích“), posoudil žádost Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky, organizační složky státu, IČO 629 33 591, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov, regionálního pracoviště Střední Čechy.
(dále též „AOPK nebo žadatel“) a rozhodl takto:

I. povoluje
podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o lesích Agentuře ochrany přírody a krajiny
České republiky, organizační složce státu, IČO 629 33 591, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha – Chodov, odchylná opatření ve prospěch účelového
hospodaření v lesích zvláštního určení, pastvu ovcí na pozemku par. č. 333/1 v k.
ú. Borovsko, konkrétně v porostech označených dle lesního hospodářského plánu
platného od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 zpracovaného pro LHC 516 001 Ledeč nad
Sázavou jako porostní skupina 335B2, 335B5, 335B8, 335B8a, 335B17.

II.

Stanovuje bližší podmínky odchylného
hospodaření

 Na předmětných lokalitách bude provedena řízená pastva maximálně 30 kusů
ovcí na celkové ploše 5 ha. Pastva bude prováděna každoročně (dle platnosti
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stanovené ve výroku III. rozhodnutí) v období duben – květen 1x14 souvislých
dní a v období červenec – srpen 1x14 souvislých dní.
Předmětné lokality budou zabezpečeny funkčním oplocením proti únikům zvířat a
viditelně v terénu vyznačeny. O termínu vyznačení plochy v terénu budou
informováni Lesy ČR s.p. minimálně 7 dní předem.
Pastva bude probíhat postupně v několika oplocených lokalitách, doba pastvy
v jednotlivých částech se bude odvíjet dle stavu vegetace, půdy a dřevin.
V souhrnu nesmí překročit dobu stanovenou v prvním bodě podmínek.
Případné požadavky na ochranu zmlazení lesních dřevin či jednotlivých dřevin
provede Agentura ochrany přírody a krajiny, případně její smluvní partner.
Při provádění výše uvedených opatření nesmí dojít k porušení dalších ustanovení
lesního zákona (zejména ustanovení § 11 a § 13 lesního zákona), ani jiných
právních předpisů.

III. Stanovuje platnost rozhodnutí
do 31. 12. 2022.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu,
IČO 629 33 591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov
 Lesy České republiky, s.p. IČO 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel žádost AOPK ČR, Regionální
pracoviště Střední Čechy, na stanovení odchylného způsobu hospodaření v lesích
ochranných a lesích zvláštního určení, které jsou součástí NPP Hadce u Želivky.
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, s právem k užívání Lesy
České republiky, s.p. IČO 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové. Stanovení odchylných hospodářských opatření se týkají pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených ve výroku I. rozhodnutí. Odchylná hospodářská
opatření vycházejí z plánu péče NPP Hadce u Želivky na období 2013 – 2022,
schváleného
Ministerstvem
životního
prostředí
dne
15.
1.
2013
pod č.j.: 3047/ENV/13 – 132/620/13. Označení JPRL vychází z platného LHP
zpracovaného pro LHC 516 001 Ledeč nad Sázavou platného od 1. 1. 2014 do 31. 12.
2023.
Z výše uvedených důvodů byl stanoven způsob odlišného hospodaření,
vedoucího k naplňování cílů plánu péče, spočívající v pastvě ovcí daných
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v podmínkách uvedených ve výroku II rozhodnutí. Tyto podmínky vycházejí z návrhu
žadatele a současně z platné dohody mezi žadatelem a Lesy České republiky, s.p. a
správní orgán neshledal rozpor těchto podmínek se zákonem o lesích upouští od
dalšího zdůvodňování podmínek a současně dle ustanovení § 68 odst. 4 správního
řádu od dalšího zdůvodňování rozhodnutí. Termíny provádění prací budou
přizpůsobeny potřebám lokality dle plánu péče a za jejich provádění a časový
harmonogram je odpovědný žadatel.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a
§ 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR ve lhůtě do
15ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí, podáním učiněným do datové schránky nebo
podáním učiněným písemně u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V odvolání se uvede v jakém
rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí. V souladu s § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a
přípustné odvolání odkladný účinek.
Dokument, který byl doručen do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy
se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku
doručení. V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode
dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl
nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Bc. Luděk Horčička v. r.
odborný referent státní správy
lesa a myslivosti
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