
Spolecné stanovisko

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemedelství
a Ministerstva životního prostredí

ve veci oplocování pozemku pro lesnické úcely a oplocování pozemku pro úcely zakládání
územních systému ekologické stability.

1/ Úvod

Dne I. I. 2007 nabyl úcinnosti zákon c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu
(stavební zákon), který nahradil zákon c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
rádu. .

Nový stavební zákon vychází pri spolecné úprave územního plánování a stavebního rádu
z principu, že težište uplatnování verejných zájmu je zakotveno v rámci nástroju územního
plánování, které reší komplexne a kontinuálne usporádání území vcetne koordinace verejných
a soukromých zámeru, a to zejména výstavby. V návaznosti na to potom dochází k významné
liberalizaci povolování staveb na úseku stavebního rádu.

V aplikacní praxi se vyskytují problémy pri oplocování pozemku pro lesnické úcely a pro
úcely zakládání územních systému ekologické stability.

2/ Vymezení pojmu a další informace

2.A. Zákon C. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon),
ve znení pozdeiších predpisu

Stavbou se dle ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají
stavební nebo montážní technologií, bez zretele na jejich stavebne technické provedení,
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na úcel využití a dobu trvání.

Zarízením se dle ust. § 3 odst. 2 stavebního zákona rozumí informacní a reklamní panel,
tabule, deska ci jiná konstrukce a technické zarízení, pokud nejde o stavbu. V pochybnostech,
zda se jedná o stavbu nebo zarízení, je urcující stanovisko stavebního úradu.

Dle ust. § 76 odst. I stavebního zákona lze umist'ovat stavby nebo zarízení, jejich zmeny,
menit jejich vliv na využití území, nebo menit využití území a chránit duležité zájmy v území
jen na základe územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-Ii zákon jinak.

Územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístení stavby) ani územní souhlas se nevyžaduje
v prípadech taxativne vymezených v ust. § 79 odst. 3 stavebního zákona. Jedná se o prípady
staveb a zarízení, které jsou z hlediska územniho plánování nevýznamné, nebo o prípady,
které jsou podrobeny jiným právnim predpisum.
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Územní rozhodnutí muže být nahrazeno územním souhlasem v prípadech stanovených
v ust. § 96 odst. 2 stavebního zákona za splnení podmínek stanovených v odst. 1 téhož
ustanovení. Základním kritériem pro použití územního souhlasu je lokalizace zámeru
v zastaveném území nebo zastavitelné ploše. Územní souhlas tedy nelze využít
v nezastaveném území. Dalším obecným požadavkem je, že se pomery v území v dusledku
realizace zámeru podstatne nezmení a zámer nevyžaduje nové nároky na dopravní
a technickou intrastrukturu. Vylucujícím obecným kritériem je pak uplatnení predpisu
o posuzování ~livu zámeru z hlediska životního prostredí, u kterých nelze územní souhlas
využít.

Stavby, terénní úpravy, zarízení a udržovací práce nevyžadující pro svojí realizaci stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úradu jsou vymezeny v ust. § 103 stavebního zákona. Dle
odst. I písmo d) bod 7 stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úradu nevyžaduje
oplocení pozemku pro zemedelské a lesnické úcely bez podezdívky.

2.H. Zákon C.289/1995 Sb.. o lesích a o zmene a doplnení nektervch zákonu (lesní zákon),
ve znení pozdejších predpisu

Lesní zákon v ust. § 32 odst. I bezvýjimecne a bez rozdílu ukládá všem vlastníkum lesu
povinnost provádet preventivní opatrení, jimiž se predchází a zabranuje pusobení škodlivých
cinitelu na les, mimo jiné i pred škodami pusobenými zverí. Tato opatrení se v praxi provádí
ruznými prostredky plošné a individuální ochrany. V lesnické praxi není pochyb o tom, že
zvlášte plošná ochrana obnovovaných lesních porostu (lesních kultur) na holinách je
nejúcinnejším opatrením proti škodám pusobených zverí a standardne se v lesích provádí více
než 200 let. Ve vyhlášce MZe c. 10111996 Sb. je pro vlastníky lesa stanovena minimální
povinnost pro ochranu ohrožených lesních porostu proti okusu, loupání a zimnímu ohryzu
kury v rozsahu nejméne 1% výmery lesa. U lesních majetku o výmere nad 50 ha je vlastník
povinen sledovat a evidovat škody pusobené zverí na nálety, nárosty a kultury pomocí
kontrolních a srovnávacích ploch v poctu nejméne jedna oplocenka na 500 ha.

Lesní zákon ani žádný jeho provádecí predpis nestanoví podrobnosti o prostredcích
plošné ochrany proti zveri. Jejich provedení (materiál, pevnost, kotvení, výška) však má být
voleno takové, aby maximálne plnilo požadovaný úcel ochrany, dobu ochrany a nenarušovalo
prírodní lesní prostredí. Tyto prostredky se odstranují, jakmile chránená lesní kultura odroste
pusobení zvere, což zpravidla bývá za 5 - 10 let od jejího založení (zalesnení).

Krome zmínených prostredku plošné ochrany lesa se v lesnické praxi pro ochranu
mladých porostu uplatnuje ješte tzv. individuální ochrana drevin, tzn. zrizování drevených,
drátených ci umelohmotných oplutku kolem každého jedince chránené dreviny nebo malých
skupinek stromu.

Pro urcení, zda se v konkrétním prípade jedná o oplocení lesních pozemku pro
lesnické úcely nebo o prostredek plošné ochrany lesních porostu proti zveri je rozhodující
funkcnívyužití,stabilita,umístenía dobatrvání.

Prostredkv plošné ochran v lesních porostu proti zveri

Tyto prostredky, pro které lesnická praxe již dlouho a tradicne používá oznacení "oplocenky",
jsou využívány zpravidla za úcelem zdámé obnovy lesa na ploše porostu smýceného, nebo
proredeného pro podsadby a pro podporu prirozené obnovy lesních porostu s cílem eliminovat
škodlivé pusobení zvere. Konstrukcne jsou tyto prostredky rešeny jednoduchými
prenosnými zpravidla drevenými díly ci lesnickým dráteným pletivem (pro možnost
opakovaného použití) kotveným na drevené kuly a opery. Jejich smyslem je vyloucení
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vstupu zvere, zejména zvere srncí a jelení do chránené kultury nebo mlaziny. Takto jsou
chráneny predevším nezajištené mladé lesní porosty ve veku do 7 let od jejich zalesnení pred
okusem, ohryzem a vytloukáním. Pomalu rostoucí stinné listnáce a jedle je nutné takto chránit
až do veku 15 - 20 let, zejména pri podsadbách. Výška využívaných prostredku je závislá na
snehové pokrývce a druzích zvere, které zabranují vniknutí a prevážne ciní 160 - 250 cm.
Obvyklá životnost je predpokládána 5 -10 let, pricemž jejich tvar a velikost se casto i
nekolikrát rocne mení zejména v dusledku nových ka1amitních holin. Témer všechny
prostredky plošné ochrany mají vybudován vstup (prulezku) pomocí dvou spojených žebríku
nebo brankou pro lesní personál a jsou z technického hlediska prístupné. Tyto prostredky
musí být konstruovány a umistovány tak, aby nebyly zásahem do žádných verejných ani
soukromých právem chránených zájmu vlastníku lesu a neprerušovaly úcelové komunikace
(lesní cesty).

Prezimovací a monitorizacní oburkv
Krome výše uvedených prostredku jsou preventívním opatrením pri plošné ochrane lesních
porostu proti škodám pusobených zverí také tzv. prezimovací nebo monitorizacní oburky,
které slouží k docasnému soustredování a prikrmování zvere v dobe zimního strádání a chrání
tak okolní lesní porosty. Zaplocená plocha oburky má zcela opacnou funkci než plocha
chránená s využitím prostredku plošné ochrany proti zveri. Prezimovací, monitorizacní, popr.
i aklimatizacní oburky mají dlouhodobejší charakter, stabilní umístení a robustnejší stavebne-
technické provedení oplocení se stabilnejšími konstrukcními prvky, s pevnejším kotvením a
samozrejme i vetší výmeru. Po dobu soustredení zvere je vstup nepovolaných osob vyloucen,
aby zver nebyla stresována, proto v oplocení chybí prulezky.

Oplocení pro lesnické úcelv
Na pozemky urcené pro plnení funkcí lesu muže zasahovat i jiné oplocení pro lesnické
úcely, napr. oplocení školek pro výrobu sazenic lesních drevin, plantáže lesních drevin, nebo
pro jiné (nelesnické) úcely, napr. oplocení obor, farmových chovu zvírat, oplocení zdroju
pitné vody, oplocení dobývacích prostoru, vojenských objektu, apod. Takové oplocení má
zpravidla trvalejší charakter a jiný specifický úcel ochrany, než ochranu lesa proti zveri.
Funkcním smyslem oplocení je fyzické zabránení vstupu nepovolaným osobám, a proto zde
chybi vstupy pro verejnost.

2.C. Zákon c. 114/1992 Sb.. o ochrane prírodv a kraiinv. ve znení pozdejších predpisu
Podobne jako v lesnické praxi jsou používány prostredky plošné, skupinové a individuální
ochrany drevin ve volné krajine, napr. pri realizaci prvku územního systému ekologické
stability. Podle ust. § 4 odst. I zák. c. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, ve znení
pozdejších predpisu je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníku a
uživatelu pozemku tvorících jeho základ. Samotná ochrana územního systému ekologické
stability spocívá predevším v následné péci o vysázené dreviny (napr. zálivka, vyžínání apod.)
a dále zabránení poškození mladých drevin zverí (okusem, vytloukáním). Prostredky ochrany
jsou konstrukcne rešeny obdobne jako prostredky ochrany lesních porostu proti zverí. Tyto
prvky ochrany jsou umísteny docasne, nejcasteji se v praxi pocítá s jejich funkcním využitím
v délce trvání do 5 let od zrízení.

Tyto prostredky musí být konstruovány a umistovány tak, aby nebyly zásahem do žádných
verejných ani soukromých právem chránených zájmu vlastníku lesu a neprerušovaly úcelové
komunikace (lesní cesty). Právo volného pruchodu krajinou vyplývá z ust. § 63 zákona o
ochrane prírody a krajiny.
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Z hlediska provedení lze prostredky ochrany územního systému ekologické stability rozdelit
na prostredky individuální ochrany, prostredky skupinové ochrany a prostredky plošné
ochrany.

3/ Záver

V prípade proirtredkuindividuální, skupinové a plošné ochrany lesních porostu a drevin
pro úcely zakládání územního systému ekologické stability proti zveri se z hlediska územního
plánování a rozhodování jedná o nevýznamná, casto mobilní (prenosná) zarízení, která
nejsou stavbou ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona, ani zarízením ve smyslu ust. § 3
odst. 2 stavebního zákona a ani oplocením pro lesnické úcely ve smyslu ust. § 103 odst. I
písmo d) bod 7. stavebního zákona, a nevyžadují proto územní rozhodnutí nebo územní
souhlas, ani stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úradu.

Každé jiné oplocení pro lesnické a zemedelské úcely, tedy zejména oplocení nove
založených porostu drevin nebo keru na zemedelských ci ostatních pozemcích, oplocení
prezimovacích, monitorizacních ci aklimatizacních oburek, oplocení školek pro pestování
sazenic lesních drevin, plantáže lesních drevin, oplocení obor apod., jsou oplocením pro
lesnické a zemedelské úcely ve smyslu ust. § 103 odst. I písmod) bod 7 stavebního zákona.
Jejich realizace sice nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úradu, musí jí
však vždy predcházet jedna z forem umístení; územní rozhodnutí, které muže být nahrazeno
verejnoprávní smlouvou, nebo za splnení podmínek stanovených v ust. § 96 odst. I postací
územní souhlas.

V Praze dne: 16. zárí 2009

Za MMR:
Ing. Marcela Pavlová, reditelka odboru stavebního rádu

Za MZe:
Ing. Jirí John, reditel odboru státní správy, hospodársk:

'""")'"oboo")'l~ZaMŽP:
Ing. Petr Dobrovský, reditel odboru péce o krajinu
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