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Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 15 zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění
pozdějších předpisů, dále příslušné podle ustanovení § 49 odst. 3 písm. f) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lesní zákon“) a ustanovení § 177 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

SCHVALUJE
podle § 23 odst. 1 lesního zákona
oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 8 – Křivoklátsko a Český kras.
Doba platnosti tohoto oblastního plánu rozvoje lesů je stanovena na 20 let s platností
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2041.
ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo zemědělství (dále jen Ministerstvo) podle § 2 odst. 3 vyhl. č. 298/2018 Sb.,
uveřejnilo na svých internetových stránkách záměr vypracovat oblastní plán rozvoje lesů (dále
jen plán) pro přírodní lesní oblast (dále jen oblast) č. 8 – Křivoklátsko a Český kras (č.j.
61147/2019-MZE-16211). Ministerstvo zároveň oznámilo, že písemné připomínky k zásadám
hospodaření v uvedené oblasti mohou dotčené osoby uplatnit do 1. 2. 2020.
Následně Ministerstvo pověřilo přípisem (č.j. 1927/2020-MZE-16211) ze dne 20. 1. 2020 Ústav
pro hospodářskou úpravu lesů zpracováním nového plánu pro oblast č. 8, v rozsahu jeho
obsahové náplně stanovené v § 3 vyhl. č. 298/2018 Sb., a schválené metodiky tvorby plánů.
Dne 12. 2. 2020 požádalo Ministerstvo přípisem (č.j. 8176/2020-MZE-16211) Ministerstvo
životního prostředí o vydání závazného stanoviska ústředního orgánu státní správy ochrany
přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin (§ 23 odst. 1
lesního zákona). Požadované stanovisko (č.j. MZP/2019/610/51) bylo vydáno dne 30. 3. 2020

a bylo uplatněno při tvorbě plánu v rozsahu oblastního rámcového plánování,
reprezentovaného základními hospodářskými doporučeními pro cílové hospodářské soubory
a hospodářské soubory dané oblasti.
Práce na tvorbě plánu byly zahájeny konáním základního šetření (§ 2 odst. 4 vyhl. č. 298/2018
Sb.) dne 7. 4. 2020 a stanovením podmínek a podrobností pro jeho zpracování. Na základním
šetření byl představen koncept tvorby plánu pro oblast č. 8, objektivně zanalyzován vývoj stavu
lesů v této oblasti za posledních 20 let. Byly také vypořádány obdržené připomínky a podněty
k tvorbě plánu a stanoven předběžný termín jeho zpracování (zápis ze základního šetření č.j.
UHUL/2382/2020/HUEL).
Dne 21. 9. 2021 bylo konáno závěrečné šetření ke zpracování plánu (§ 2 odst. 4 vyhl.
č. 298/2018 Sb.), na kterém Ministerstvo za účasti zpracovatele, dotčených orgánů,
právnických a fyzických osob prověřilo, zda byly při zpracování plánu dodrženy podmínky
stanovené základním šetřením a vyhl. č. 298/2018 Sb., zejména:
• zpracování plánu v rozsahu obsahové náplně stanovené § 3 vyhl. č. 298/2018 Sb.,
• dodržení závazného stanoviska ústředního orgánu státní správy ochrany přírody
z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin v rozsahu
oblastního rámcového plánování reprezentovaného základními hospodářskými
doporučeními pro cílové hospodářské soubory a hospodářské soubory dané oblasti,
• vypořádání podnětů a připomínek uplatněných v průběhu zpracování plánu,
• vyhotovení nezbytných grafických a tabelárních přehledů, tematických map a textové
části v digitální formě
Na základě prověření výše uvedených skutečností (viz příloha „zápis ze závěrečného šetření“
č.j. UHUL/4892/2021/HUEL), vypořádání připomínek a splnění veškerých podmínek pro tvorbu
plánů (§ 23 lesního zákona, § 2 – 7 vyhl. č. 298/2018 Sb.), Ministerstvo schválilo plán pro
oblast č. 8 – Křivoklátsko a Český kras, s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2041.
Počátek doby platnosti plánu byl stanoven s ohledem na předchozí prodloužení platnosti plánu
pro tuto oblast do 31. 12. 2021 (č.j. 2215/2020-MZE-16211).
Schválený plán pro přírodní lesní oblast č. 8 – Křivoklátsko a Český kras bude uveřejněn
v digitální formě v rozsahu jeho povinně uveřejňovaných náležitostí (§ 3 odst. 3 vyhl.
č. 298/2018 Sb.) na internetových stránkách zpracovatele, do 14 dnů od vydání tohoto
oznámení.
POUČENÍ
Na schvalování plánů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 23 odst. 3 lesního
zákona)
Ing. Václav
Lidický
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ředitel odboru
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