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23. zasedání Zastupitelstva města Litovel 

 

konané dne 29. června 2017 

-------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     

Záměr města Litovel prodat část lesů (čísla parcel a jeho části budou dodány 

dle geom. plánu) na území CHKO Litovelské Pomoraví do vlastnictví 

státu z důvodu ochrany přírody 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informace:  předložená varianta z důvodové zprávy č. 1 (2,3) na území CHKO 

Litovelské Pomoraví do vlastnictví státu z důvodu ochrany přírody mluví o ceně 

cca.  1 ha / 300.000 Kč. Cena mýtně zralého porostu na stanovišti lužního lesa 

lze na základě zkušeností s oceňováním lesů Statutárního města Olomouce nebo 

Javoříčka a Bouzova na územně navazujících a stanovištně obdobných 

pozemcích odhadnout právě na cca 300.000 Kč/ha.  

 

Nadčasově nutno říci, že ZM Litovel v dalším jednání by mělo vážně diskutovat 

o využití takto získaných finančních prostředků. 

S výnosy z prodeje lesů města Litovel zastupitelstvo může naložit : 

a) realizovat odkup podílu lesa od společenství obcí, tj. od obce Bílá Lhota 20% 

a od obce Měrotín 15%, čímž vznikne jediný vlastník se 100% účastí to město 

Litovel, získá se tím 161,92 ha lesa 

b) část výnosu z prodeje na odkup lesních pozemků od drobných vlastníků. 

c) část výnosu z prodeje použít pro potřeby zalesňování nelesních ploch ve 

vlastnictví města, které budou vybrány na základě protierozních  

a půdoochranných opatření.  

d) část peněz z výnosu uložit do fondu obnovy a rozvoje zeleně ve městě a jeho 

místních částí…. 
       

Důvodová zpráva:     

Informace k možnosti prodeje části lesů Města Litovle  

na území CHKO Litovelské Pomoraví do vlastnictví státu z důvodu ochrany přírody 

(podklad pro jednání ZM Města Litovle) 

Nabídka odkupu, varianty: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO 

Litovelské Pomoraví (dále „AOPK“) tímto sděluje Městu Litovli (dále „Městu“), že má 

zájem vstoupit s ním v jednání o případném odkoupení některých městských pozemků do 

vlastnictví státu z důvodu ochrany přírody. Nabídka navazuje na odkupy jiných přírodně 



cenných lesů na území CHKO LP realizovaných na základě dílčích dohod se Statutárním 

městem Olomoucí v letech 2009-2015 (v rozsahu cca 200 ha). 

- AOPK navrhuje jednání o lesních pozemcích ve vlastnictví Města, nacházejících se 

výhradně v biologicky hodnotných částech CHKO Litovelské Pomoraví, a to (a) 

v Přírodní rezervaci Litovelské luhy, (b) v navazujícím území podél toku hlavní Moravy 

v úseku od vypouštěcího objektu litovelské čistírny odpadních vod po soutok s Radniční 

Moravou. Orientační zákres pozemků je přílohou tohoto sdělení. 

- AOPK dává ke zvážení následující varianty odkupu: 
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Rozsah 

 

Výměra 

(ha) 

 

Barva v mapě 

(v příloze) 

1. Odkup všech lesních pozemků v přírodní rezervaci + všech lesních 

pozemků mimo rezervaci, na kterých jsou lesní porosty poškozovány 

nebo ohroženy činností bobrů.  

159,74    

2. Odkup významné části lesních pozemků v přírodní rezervaci + 

většiny lesních pozemků mimo rezervaci, na kterých jsou lesní 

porosty poškozovány nebo ohroženy činností bobrů. 

65,21    

x 

3. Odkup většiny lesních pozemků, na kterých jsou lesní porosty 

poškozovány nebo ohroženy činností bobrů. 

 

24,64   

x 

 

x 

 

Ochrana území: 

- Přírodní rezervace Litovelské luhy byla zřízena vyhláškou Správy CHKO LP č. 2/94 

z roku 1994. Předmětem ochrany jsou přírodě blízké lesní ekosystémy se všemi svými 

přirozenými složkami a probíhajícími procesy. Území je součástí 1. a 2. zóny CHKO 

Litovelské Pomoraví, evropské soustavy chráněných území Natura 2000 (jako evropsky 

významné lokalita a ptačí oblast) a mokřadu mezinárodní Ramsarské úmluvy. Možnosti 

hospodaření (zejména těžby dřeva) v rezervaci jsou výrazně omezeny základními a 

bližšími ochrannými podmínkami podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny ve znění pozdějších předpisů. Cílem ochrany území je postupné omezení přímých 

lidských zásahů na minimum při současném zajištění nepřetržité, převážně přirozené 

obnovy lesa tak, aby byla zachována vysoká rozmanitost druhů, které v běžně 

obhospodařovaných lesích nenacházejí vhodné životní podmínky.  

 

Důvody využití nabídky k odkoupení pozemků ML státu ( CHKO, který má zájem o 

odkup): 

a) Lesy v přírodní rezervaci jsou vyňaty z běžného lesního hospodaření. Těžby, jsou-li 

prováděny, sledují přednostně cíle ochrany přírody a jsou v posledních letech omezeny 

převážně jen na kácení dřevin ohrožujících bezpečnost na užívaných cestách a stezkách. 

b) Za omezení ve využití území má Město nárok na poskytování plateb, a to (a) náhrad újem 

za ztížené lesní hospodaření (podle zákona č. 114/1992 Sb.), (b) náhrad škod působených 

bobrem evropským (podle zákona č. 115/2000 Sb.), (c) tzv. „naturových“ plateb (podle 

nařízení vlády č. 29/2016 Sb.). Aby platby za současného právního stavu Městu 

z dlouhodobého hlediska plně kompenzovaly ztráty vznikající „nehospodařením“ v 

rezervaci, bylo by třeba změnit současné nastavení náhrad újem za ztížené lesní 

hospodaření, kdy je újma proplácena z titulu omezení výše těžeb tak, aby újma mohla být 

proplácena z titulu ponechání lesů samovolnému vývoji (tzn. trvalému ponechání lesů bez 

těžby a odvozu dřeva). Tato újma je vlastníku lesa poskytována po dobu 50 let a v součtu 



vyplacených částek má rámcově odpovídat hodnotě lesa v roce ponechání samovolnému 

vývoji (podle právních předpisů používaných k výpočtu). Obdobnou částku může Město 

získat v případě prodeje lesa státu jednorázově. 

c) I při téměř beztěžebním režimu je třeba v rezervaci průběžně zajišťovat provádění 

opatření podporujících obnovu dřevinné složky lesa (zejména ochranu dřevin proti 

poškození zvěří oplocenkami nebo individuálně, dosadby dřevin, apod.). Náklady na 

provádění těchto opatření jsou i budou vyšší než výnosy z prodeje dříví.  

d) Lužní lesy jsou v posledních letech v celoevropském měřítku postiženy plošným hynutím 

jasanů. Hynutí vyvolává mikroskopická houba, proti šíření choroby není v současnosti 

známa účinná obrana. S výrazně zhoršeným zdravotním stavem jasanových porostů 

v litovelských lesích jsou představitelé města seznámeni. Důsledkem postupujícího hynutí 

jasanů může být v případě rezervace Litovelské luhy poměrně rychlé snižování hodnoty 

lesních porostů (v rezervaci činí zastoupení jasanu min. cca 30%). Od hodnoty lesních 

porostů (stanovované podle oceňovacích právních předpisů) se odvíjí jak výše náhrady 

újmy za ztížené lesní hospodaření, tak výše kupní ceny lesa v případě jeho prodeje. To je i 

zásadním důvodem, proč AOPK na možnost případného odkoupení lesů v rezervaci do 

vlastnictví státu upozorňuje. Podstatná je i skutečnost, že provádění opatření pro 

zachování nepřetržité existence lesa (viz výše bod c/) bude při pokračujícím hynutí jasanu 

spojeném s větším objemem mrtvého dřeva v porostech výrazně nákladově náročnější 

než dosud.  

e) Dřeviny v lesích poblíž vodních toků (v rezervaci i mimo ni) jsou často káceny nebo 

poškozovány jedinci bobra evropského. Bobr požívá v ČR i v Evropské unii vysokého 

stupně ochrany, proto se tento v minulosti téměř vyhubený druh rozšířil zpět do míst 

s vhodnými životními podmínkami. Kácení dřevin je jedním z životních projevů těchto 

zvířat. Poškozování dřevin činností bobrů lze bránit jen nákladnou individuální ochranou 

jednotlivých dřevin drátěnými chrániči. V lokalitách, ve kterých nelze z důvodu 

opakujících se škod působených bobry zajistit trvalou existenci výnosového lesa, považuje 

AOPK odkoupení poškozovaných částí lesa za nejserióznější způsob řešení tohoto 

problému. 

 

Možné přínosy: 

- Pro Město může částka vyplacená státem při koupi pozemků představovat přijatelný 

způsob finančního vyrovnání za omezení možnosti využití pozemků z důvodu ochrany 

přírody.  

- Pro stát (zastoupený AOPK) je výkup pozemků v chráněných územích možností, jak na 

nich dosáhnout přímé kontroly nad dodržováním ochranných podmínek vyplývajících ze 

zákona o ochraně přírody a podle potřeby přímo zajišťovat opatření nezbytná pro udržení 

příznivého stavu přírody nebo jejích dílčích složek. 

 

Nakládání s pozemky v případě odkupu do vlastnictví státu: 

- Pozemky vykoupené do vlastnictví státu z důvodu ochrany přírody nelze privatizovat. Po 

nabytí do vlastnictví státu s právem hospodaření pro AOPK nelze vykoupené pozemky 

využívat k jiným účelům než k zajišťování veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny. 

- Pozemky v rezervaci by v případě odkupu zůstaly, stejně jako dosud, veřejně přístupné 

po užívaných lesních cestách a stezkách. 

- AOPK (Správa CHKO) by zajišťovala zejména opatření ve prospěch nepřetržitě 

probíhající generační obměny dřevin, těžba dřeva by byla omezena jen na případy kácení 

dřevin ohrožujících bezpečnost na užívaných cestách a stezkách.  



- Zachován by zůstal současný rozsah výkonu práva myslivosti. Početnost spárkaté zvěře je 

v podmínkách CHKO nutné regulovat lovem (v souladu se zákonem o myslivosti) tak, aby 

se mohla průběžně obnovovat dřevinná složka lesa. 

 

 

Reakce na dotazy zastupitelů: „Národní park“ se vznikem národního parku na území 

stávající chráněné krajinné oblasti se neuvažuje (takový návrh ani neexistuje).  

Kategorie CHKO je pro ochranu přírody v Litovelském  Pomoraví zcela dostatečná.  

Pozemky v rezervaci by v případě odkupu zůstaly, stejně jako dosud, veřejně přístupné 

po užívaných lesních cestách a stezkách.  

Možnosti vodáckého využití toků v CHKO rovněž nebudou případným odkupem oproti 

současnosti dotčeny.  

 

Odkupy realizované státem prostřednictvím AOPK od jiných vlastníků 

- AOPK (Správa CHKO) v současnosti vykonává právo hospodaření k cca 350 ha lesních 

pozemků (v CHKO Litovelské Pomoraví a v Národní přírodní rezervaci Špraněk), které 

z pověření Ministerstva životního prostředí za dobu své existence vykoupila od různých 

vlastníků. 

- V letech 2014-2015 byla z obdobných důvodů jako jsou uvedeny výše do vlastnictví státu 

odkoupena jiná část Přírodní rezervace Litovelské luhy (územně navazující na majetek 

Města Litovle) od Statutárního města Olomouce (celkem cca 100 ha). 

- reference např. od starostů Bouzova a Javoříčka jsou příznivé. Vše probíhalo korektně a 

v současné době se rekonstruovaly např. naučné stezky….. 

 

Způsob stanovení kupní ceny: 

- Cena pozemků pro účely výkupů do vlastnictví státu je stanovována znaleckým 

posudkem, který musí obsahovat (a) cenu v místě a čase obvyklou a (b) cenu zjištěnou 

podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku. Nižší z těchto dvou cen je při jednání o odkupu 

pro AOPK nepřekročitelná. AOPK respektuje znalecký posudek zpracovaný na náklady 

prodávajícího, jinak jej může objednat i na své náklady. 

- Cenu 1 ha mýtně zralého porostu na stanovišti lužního lesa lze na základě zkušeností 

s oceňováním lesů Statutárního města Olomouce na územně navazujících a stanovištně 

obdobných pozemcích velmi orientačně odhadnout na cca 300.000,- Kč/ha.  

 

Příloha: 

- Mapa lesnická obrysová s orientačním zákresem situace. 

- Stanovisko vedoucí OŽP a Ing. Nevěčného  

 

  

 

                                                                                      

  


