Odbor životního prostředí
Č.j.: 36430-19/OZP-prj
Sp.zn.: 705-2017
Vyřizuje: Ing. Jiří Procházka
Telefon: 461 550 244
E-mail: jiri.prochazka@svitavy.cz
ve Svitavách dne: 28. 06. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“)
vlastníkům lesa v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy.
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen
„správní orgán“) místně příslušný podle § 61 odst. 1 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, § 8
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“), s věcnou příslušností podle ustanovení § 10 správního řádu a § 48 odst. 2 písmeno d)
lesního zákona, a podle § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o
lesním hospodářském plánování (dále jen "vyhláška"),

oznamuje
vlastníkům lesů (obec, právnická nebo fyzická osoba) s výměrou lesního majetku do 50 ha,
nacházejících se v katastrálních územích Banín (600857), Bělá nad Svitavou (601683),
Bohuňov nad Křetínkou (606391), Bradlné (742252), Brněnec (609927), Březová nad Svitavou
(614726), Česká Dlouhá (614734), Česká Kamenná Horka (662798), Čtyřicet Lánů (761001),
Dětřichov u Svitav (626031), Dolní Rudná (743330), Horákova Lhota (796280), Horní Hynčina
(724661), Horní Rudná (743348), Hradec nad Svitavou (647233), Chrastavec (653888),
Chrastová Lhota (698776), Javorník u Svitav (657867), Karle (663247), Koclířov (667595),
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Kukle (694169), Lavičné (679259), Mikuleč (694177), Moravská Dlouhá (614742), Moravská
Chrastová (698784), Moravská Kamenná Horka (662801), Moravský Lačnov (760994),
Muzlov (614751), Opatov v Čechách (711454), Opatovec (711501), Ostrý Kámen (663255),
Pohledy (724670), Radiměř (737852), Rohozná u Poličky (740471), Rozhraní (742261), Sklené
u Svitav (748242), Svitavy-město (760951), Svitavy-předměstí (760960), Študlov u Vítějevsi
(764124), Vendolí (779989), Vilémov u Rozhraní (742279), Vítějeves (782645), Zářečí nad
Svitavou (614769) a Želivsko (796298), že

dne 29. července 2019 budou od 7:15 hod do 11:45 hod. a od 12:30 hod do 17:00 hod
na pracovišti Městského úřadu Svitavy, T.G. Masarka 40/25, v kanceláři orgánu státní
správy lesů, předávány lesní hospodářské osnovy pro výše uvedená katastrální území,
s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028.
Vlastníci lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se ve shora
uvedených katastrálních územích, v případě zájmu využít LHO pro hospodaření v lese, obdrží
vlastnické separáty LHO, týkající se jejich lesů, na vyžádání bezplatně dle § 25 odst. 4 lesního
zákona, na základě písemného potvrzení o jejich převzetí. Při převzetí vlastnického separátu
LHO je nutno předložit průkaz totožnosti a v případě, že vlastnický separát LHO nepřevezme
vlastník lesa osobně, tak bude vydána jeho zástupci na základě předložené plné mocí pro
převzetí. Vlastníci lesů, kteří nebudou moci převzít vlastnický separát LHO ve shora
uvedeném termínu, mohou tak učinit na stejném místě po dobu platnosti LHO, v úřední dny
městského úřadu, a to v pondělí a středu v době od 7:15 hod do 11:45 hod a od 12:30 hod do
17:00 hod mimo úřední dny po telefonické domluvě.
Upozorňujeme, že dle § 25 odst. 3 lesního zákona pro vlastníka lesa o výměře větší než
3 ha, který má zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí je
převezme, se stává závaznou celková výše těžby, která je nepřekročitelná, a podíl
melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha,
který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí je převezme, se
stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.
Dle § 33 odst. 3 lesního zákona hospodaří-li vlastník lesa bez schváleného plánu nebo
bez protokolem převzetí převzaté osnovy, lze provést těžbu v lese jen se souhlasem
odborného lesního hospodáře. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha za kalendářní rok, musí
vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem
písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného
lesního hospodáře.

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ……………………..

Datum sejmutí: ………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Obdrží datovou schránkou či interně:
k vyvěšení na úřední desce a ke zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový
přístup obdrží:
Město Svitavy
Obec Banín
Obec Bělá nad Svitavou
Obec Bohuňov
Obec Brněnec
Město Březová nad Svitavou
Obec Dětřichov
Obec Hradec nad Svitavou
Obec Chrastavec
Obec Javorník
Obec Kamenná Horka
Obec Karle
Obec Koclířov
Obec Kukle
Obec Lavičné
Obec Mikuleč
Obec Opatov
Obec Opatovec
Obec Pohledy
Obec Radiměř
Obec Rohozná
Obec Rozhraní
Obec Rudná
Obec Sklené
Obec Študlov
Obec Vendolí
Obec Vítějeves
Obec Želivsko
Na vědomí:
- OLH: LČR, s.p., Lesní správa Svitavy, Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy (datová
schránka)
- OLH: LČR, s.p., Lesní správa Choceň, Okružní 1783,, 565 01 Choceň (datová
schránka)
- OLH: Ing. Aleš Votava, Moravská 398, 569 92 Bystré (doručenka)

Digitálně podepsal Marek Antoš
Datum: 01.07.2019 09:30:33 +02:00
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