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s 32 odst.2 písm'a) |esníhozákona nařizuje
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2. NařízenÍuvedenéV odstavci1. se nevztahujena |esyna územínárodníchparkŮa na |esy
vjejich ochrannýchpásmech,a dá|éna těŽbymlmořádné.
3. NařízeníuvedenéV odstavci1 písm'a) p|atído 31' prosince2017, nařízeníuvedené
V odstavci1 písm.b) p|atí
do 31. března2018.
4' Toto opatřéní
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Návrh odůvodněníi
Nepříznivéklimatjcképodmínky'zejménad|ouhodobýsráŽkový deficit' přivodi|yos|abení
Vita|itya odo|nostizv|áŠtějeh|ičnatých
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zastaveníjiných těžeb, než těŽeb nahodi|ých[s 32 odst' 2 písm' a) |esníhozákona] a
sranovitrozsah a termí4jejichzpíacováni.
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opatření obecnépovahy nabývá pod|e ustanovenís 173 odst' 1 správníhořádu účinnosti
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