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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané dne 25. 1. 2019 společností Lesní družstvo
obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav (dále jen „žadatel“), a provedeného správního řízení podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ
Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se žadateli
povoluje výjimka
z ustanovení § 26 odst. odst. 1, písm. d) zákona, podle něhož je na celém území chráněných
krajinných oblastí zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky
nepůvodních druhů rostlin a živočichů, za účelem výsadby modřínu opadavého do lesních porostů
na území druhé a třetí zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy v rámci lesního
hospodářského plánu pro LHC LDO Přibyslav, s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, dle
předložené žádosti, za této podmínky:


zastoupení modřínu v cílové skladbě obnovovaných porostů v HS 51 a 57 nepřesáhne 5 %.

Odůvodnění:
Žadatel požádal dne 25. 1. 2019 Agenturu o povolení výjimky ze zákazu obsaženého v základních
ochranných podmínkách chráněných krajinných oblastí v § 26 odst. odst. 1, písm. d) zákona, podle
něhož je na celém území chráněných krajinných oblastí zakázáno povolovat nebo uskutečňovat
záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, za účelem výsadby
modřínu opadavého do lesních porostů na území druhé a třetí zóny odstupňované ochrany přírody
CHKO Žďárské vrchy v rámci lesního hospodářského plánu pro LHC LDO Přibyslav, s platností od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2028.
Dle žádosti bude modřín vysazován v hospodářských souborech uvedených v závazném
stanovisku MŽP ČR k návrhu OPRL pro PLO 16 – Českomoravská vrchovina, č. j. OOP/6166/00,
ze dne 1. 9. 2000 51, tj. v hospodářských souborech 21, 23, 25, 27, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 51, 53,
55 a 57. Ve třetí zóně podíl modřínu nemá přesáhnout 10 % a ve druhé 5 % cílové dřevinné
skladby.
Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle ustanovení
§ 43 odst. 1 zákona. Agentura oznámila zahájení správního řízení všem účastníkům a byla jim
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poskytnuta možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Tito se v poskytnuté
lhůtě písemně ani ústně nevyjádřili.
Dle výnosu je posláním CHKO Žďárské vrchy ochrana krajiny, jejího vzhledu a typických znaků;
k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch,
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící
živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového rázu
i monumentální nebo dominantní díla.
Agentura vycházela při rozhodování z těchto podkladů:
 zonace CHKO Žďárské vrchy schválená Ministerstvem životního prostředí ČR dne
13. 9. 1996 pod č. j. OOP/5081/96.
 Plán péče o CHKO Žďárské vrchy ve smyslu § 27, odst. 2 zákona, schválený
protokolem MŽP č. j. 43043/ENV/11, ze dne 24. 6. 2011 (dále jen ”plán péče o CHKO”)
 závazné stanovisko MŽP ČR k návrhu OPRL pro PLO 16 – Českomoravská vrchovina,
č. j. OOP/6166/00, ze dne 1. 9. 2000
 návrh LHP pro LHC LDO Přibyslav, s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028
 vlastní znalosti lokality a situace na místě
Modřín opadavý je součástí lesních fytocenóz CHKO Žďárské vrchy a běžně se zde přirozeně
zmlazuje. Vzhledem k jeho ekologickým nárokům a charakteru lesního hospodaření však
nedochází k vytváření monocenóz či ohrožování populací původních druhů jeho
nekontrolovatelným šířením. Také nedochází ke křížení modřínu s původními druhy.
Podle závazného stanoviska MŽP ČR k návrhu OPRL pro PLO 16 – Českomoravská vrchovina, se
v I. zóně CHKO použití geograficky nepůvodních dřevin neuvažuje. Ve II. zóně CHKO lze povolit
zastoupení modřínu max. do 5 % v cílové druhové skladbě, ve III. zóně CHKO max. do 10 %
v cílové druhové skladbě. Použití jiných geograficky nepůvodních dřevin je neodůvodněné.
Použití modřínu jako vtroušené dřeviny se zpevňující funkcí lze v CHKO Žďárské vrchy dle
platného plánu péče akceptovat diferencovaně podle zón CHKO a podle cílových hospodářských
souborů. Maximální podíl 10 % je stanoven s ohledem na minimalizaci nepříznivých efektů čistě
modřínových porostů na stanovištní podmínky (zejména půdní vlastnosti) a ochranu přírodě
blízkých společenstev a druhů na ně vázaných. Na lokalitách z hlediska ochrany přírody
potenciálně hodnotnějších (II. zóna a HS 51 a 57) je maximální podíl modřínu snížen na 5 %.
Dle plánu péče dále modřín nemá být vysazován na podmáčených lokalitách (HS 29, 59 a 79),
které patří k druhově nejbohatším lesním stanovištím CHKO Žďárské vrchy, a kde není použití
modřínu kvůli jeho ekologickým nárokům vhodné ani z hlediska produkčního a stabilizačního.
Požadovaný podíl modřínu dle jednotlivých hospodářských souborů a zón odstupňované ochrany
přírody CHKO Žďárské vrchy je v souladu s plánem péče.
Podle ust. § 43 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území
povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu
ochrany zvláště chráněného území.
Agentura věc vyhodnotila tak, že záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody, povolovaná
činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území
a jsou tak splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného zákazu. Vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho
doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury,
regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou.
V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání
odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího
uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO

Rozdělovník:
Lesní družstvo obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IDDS: k3arnws
Obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí; IDDS: dbqa95z
Obec Budeč, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí; IDDS: quebpme
Městys Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčková Borová; IDDS: qccbee8
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk; IDDS: 4swbdbk
Obec Lhotka, Lhotka 60, 592 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: m32bn97
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě; IDDS:
y67bvir
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí; IDDS: vvybcdg
Obec Počítky, Počítky 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: 7j9ayjk
Obec Račín, Račín 18, 592 11 Velká Losenice; IDDS: fv9awxy
Obec Radostín, Radostín 14, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: zx4ayk4
Obec Sazomín, Sazomín 43, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: bx5b57b
Obec Sklené, Sklené 17, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: zu7b7y5
Obec Světnov, Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou 2; IDDS: je9azet
Obec Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: wnsarsw
Obec Vatín, Vatín 82, 591 01 Vatín; IDDS: inmaxb8
Obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice; IDDS: p4uav3g
Obec Vlachovice, Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě; IDDS: u3sas6c
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Vojnův Městec; IDDS: ekebmfp
Obec Vysoké, Vysoké 34, 591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: zdba93s
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227, 591 01 Žďár nad Sázavou; IDDS: ybxb3sz
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou; IDDS: kg2bqmn
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