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O Z N Á M E N Í 

  
  

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán, podle § 15 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a podle § 2 odst. 2 vyhlášky 
č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských 
souborů (dále jen „vyhláška OPRL“), 

  
  

mění dobu platnosti oblastních plánů rozvoje lesů takto: 
  

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 4 (Doupovské hory) má dobu 
platnosti stanovenou od 20. 4. 2001 do 31. 12. 2024, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 5 (České středohoří) má dobu 
platnosti stanovenou od 20. 4. 2001 do 31. 12. 2023, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 7 (Brdská vrchovina) má dobu 
platnosti stanovenou od 23. 5. 2001 do 31. 12. 2022, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 10 (Středočeská pahorkatina) má 
dobu platnosti stanovenou od 9. 7. 2001 do 31. 12. 2024, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 12 (Předhoří Šumavy 
a Novohradských hor) má dobu platnosti stanovenou od 5. 6. 2001 do 31. 12. 2022, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 13 (Šumava) má dobu platnosti 
stanovenou od 9. 7. 2001 do 31. 12. 2024, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 16 (Českomoravská vrchovina) má 
dobu platnosti stanovenou od 9. 7. 2001 do 31. 12. 2025, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 17 (Polabí) má dobu platnosti 
stanovenou od 7. 7. 2001 do 31. 12. 2025, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 18 (Severočeská pískovcová plošina 
a Český ráj) má dobu platnosti stanovenou od 23. 5. 2001 do 31. 12. 2025, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 22 (Krkonoše) má dobu platnosti 
stanovenou od 9. 3. 2001 do 31. 12. 2022, 
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- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 23 (Podkrkonoší) má dobu platnosti 
stanovenou od 21. 10. 1998 do 31. 12. 2021, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 27 (Hrubý Jeseník) má dobu platnosti 
stanovenou od 23. 5. 2001 do 31. 12. 2023, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 29 (Nízký Jeseník) má dobu platnosti 
stanovenou od 15. 5. 2001 do 31. 12. 2023, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 33 (Předhoří Českomoravské 
vrchoviny) má dobu platnosti stanovenou od 3. 9. 2001 do 31. 12. 2022, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 34 (Hornomoravský úval) má dobu 
platnosti stanovenou od 8. 6. 1999 do 31. 12. 2021, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 35 (Jihomoravské úvaly) má dobu 
platnosti stanovenou od 9. 6. 1999 do 31. 12. 2021, 

- oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 36 (Středomoravské Karpaty) má 
dobu platnosti stanovenou od 23. 5. 2001 do 31. 12. 2023, 

 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

Ministerstvo zemědělství podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních 
plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen „vyhláška OPRL“) 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 4 (Doupovské hory) 
s původní dobou platnosti od 20. 4. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření 
čj. 16422/2001-5040 ze dne 20. 4. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2024, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 5 (České středohoří) 
s původní dobou platnosti od 20. 4. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření 
čj. 16452/2001-5040 ze dne 20. 4. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2023, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 7 (Brdská vrchovina) 
s původní dobou platnosti od 23. 5. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření 
čj. 20666/2001-5040 ze dne 23. 5. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2022, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 10 (Středočeská 
pahorkatina) s původní dobou platnosti od 9. 7. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného 
šetření čj. 27069/2001-5040 ze dne 9. 7. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2024, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 12 (Předhoří Šumavy 
a Novohradských hor) s původní dobou platnosti od 5. 6. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze 
závěrečného šetření čj. 27058/2001-5040 ze dne 5. 6. 2001) prodlužuje dobu platnosti 
do 31. 12. 2022, u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 13 
(Šumava) s původní dobou platnosti od 9. 7. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného 
šetření čj. 27060/2001-5040 ze dne 9. 7. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2024, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 16 (Českomoravská 
vrchovina) s původní dobou platnosti od 9. 7. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného 
šetření čj. 27063/2001-5040 ze dne 9. 7. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2025, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 17 (Polabí) s původní 
dobou platnosti od 7. 7. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření čj. 27066/2001-
5040 ze dne 7. 7. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2025, u oblastního plánu rozvoje 
lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 18 (Severočeská pískovcová plošina a Český 
ráj) s původní dobou platnosti od 23. 5. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření 
čj. 27068/2001-5040 ze dne 23. 5. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2025, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 22 (Krkonoše) 
s původní dobou platnosti od 9. 3. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření 
čj. 10069/2001-5040 ze dne 9. 3. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2022, u oblastního 
plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 23 (Podkrkonoší) s původní dobou 
platnosti od 21. 10. 1998 do 31. 12. 2020 (oznámení o změně doby platnosti OPRL 
čj. 5120/2019-MZE-16211 ze dne 29. 1. 2019) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2021, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 27 (Hrubý Jeseník) 
s původní dobou platnosti od 23. 5. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření 



 

65408/2020-MZE-16211 3 
 

čj. 26674/2001-5040 ze dne 23. 5. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2023, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 29 (Nízký Jeseník) 
s původní dobou platnosti od 15. 5. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření 
čj. 20673/2001-5040 ze dne 15. 5. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2023, 
u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 33 (Předhoří 
Českomoravské vrchoviny) s původní dobou platnosti od 3. 9. 2001 do 31. 12. 2020 (protokol 
ze závěrečného šetření čj. 10699/2001-5040 ze dne 3. 9. 2001) prodlužuje dobu platnosti do 
31. 12. 2022, u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní oblast č. 34 
(Hornomoravský úval) s původní dobou platnosti od 8. 6. 1999 do 31. 12. 2020 (oznámení 
o změně doby platnosti OPRL čj. 5120/2019-MZE-16211 ze dne 29. 1. 2019) prodlužuje dobu 
platnosti do 31. 12. 2021, u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro přírodní lesní 
oblast č. 35 (Jihomoravské úvaly) s původní dobou platnosti od 9. 6. 1999 do 31. 12. 2018 
oznámení o změně doby platnosti OPRL čj. 5120/2019-MZE-16211 ze dne 29. 1. 2019) 
prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2021 a u oblastního plánu rozvoje lesů zpracovaného pro 
přírodní lesní oblast č. 36 (Středomoravské Karpaty) s původní dobou platnosti od 23. 5. 2001 
do 31. 12. 2020 (protokol ze závěrečného šetření čj. 20669/2001-5040 ze dne 23. 5. 2001) 
prodlužuje dobu platnosti do 31. 12. 2023. 
 
Důvodem pro změnu platnosti těchto oblastních plánů je vydání nové vyhlášky OPRL, která 
nabyla účinnosti od 1. 1. 2019. Tato vyhláška bude mít zásadní vliv na obnovu těchto 
oblastních plánů rozvoje lesů, a proto bylo přistoupeno k prodloužení doby platnosti vybraných 
oblastních plánů rozvoje lesů tak, aby bylo umožněno jejich zpracování již podle nově 
účinného právního předpisu, který nově upravuje zejména oblast lesnické typologie, která 
nově klasifikuje růstové a funkční poměry dané oblasti. Dalším důvodem je potřeba promítnutí 
do OPRL plánovaných opatření Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, který 
je implementačním dokumentem „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
(2015)“ a byl schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017. Z těchto důvodů 
vyplývající tzv. „prodloužení“ doby platnosti oblastních plánů bylo voleno v minimálním 
časovém rozsahu s ohledem na ergonomii procesu jejich zpracování, ale také co možná 
nejrychlejší aplikaci aktuálních informací z oblastních plánů do lesnické praxe. 
  
 
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Václav Lidický 
ředitel odboru 
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