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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Olomouc-sever
s platností na období let 2020 až 2029
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - obecní úřad obce s rozšířenou působností, pověřený výkonem
přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2
odst. 1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, jako orgán státní správy lesů věcně příslušný podle § 48 odst. 3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 17 odst. 1 vyhl. č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
oznamuje všem vlastníkům lesů o výměře do 50 ha, které se nacházejí v zařizovacím obvodu „Olomouc-sever“,
který sestává z katastrálních území níže uvedených obcí (viz rozdělovník), že mohou bezplatně obdržet lesní hospodářskou
osnovu (dále jen „osnova, nebo LHO“) s platností na období let 2020 až 2029 pro svůj les v kanceláři státní správy lesů (dveře
č. 4.09) na odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství na Hynaisově ulici 34/10 v Olomouci, a to v
době od 1. května 2021 až do konce platnosti osnov (t.j. do 31.12.2029).
Pokud to epidemiologická situace v uvedeném období umožní, pracovník státní správy lesů připraví osnovy k převzetí na
den a hodinu, kterou s ním vlastník lesa nebo jeho zástupce předem telefonicky nebo mailem dohodne. Jestliže se některý
vlastník lesa nechá zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc k převzetí osnov.
Vydávání osnov pro lesy ve vlastnictví více osob se řídí ustanoveními §§ 1115 a následujících občanského zákoníku ( zák. č.
89/2012 Sb. v platném znění), tedy že pokud neexistuje tzv. „většinový spoluvlastník pozemků“, může osnovu protokolárně
převzít i tzv. „menšinový spoluvlastník“, ale pouze za podmínky písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků nakládajících
většinou podílů.
V případě, že vlastník nevyžaduje písemné vyhotovení osnov, ale postačí mu elektronická verze ( ve formátu pdf),
zaslaná na jeho emailovou adresu, může o jejich zaslání požádat kdykoliv od vyvěšení této vyhlášky vlastnoručně
podepsaným dopisem, emailem s elektronickým podpisem, nebo i jinou formou potvrzující jeho identitu.
Vzhledem k nákazové situaci tento způsob předání preferujeme.
Při přebírání LHO má vlastník lesa dvě možnosti:
V případě, že vlastník lesa převezme vlastnický separát z LHO „protokolárně“, stává se osnova pro něho závazným
podkladem pro hospodaření v lese.
Pro vlastníky o výměře větší než 3 ha jsou závaznými ukazateli celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a minimální
podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
Pro vlastníky o výměře menší než 3 ha je závazným ukazatelem celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.
V případě, že vlastník lesa si vlastnický separát vyzvedne, ale nepřevezme jej protokolárně, má pro něho osnova pouze
informativní charakter a hospodaří podle pravidel daných lesním zákonem.
Podrobné informace podá Ing. Oto Čížek, tel. 588 488 350, mobil 602 475 990, mail oto.cizek@olomouc.eu, nebo Ing. et
Ing. Ivan Škraňka, tel. 588 488 349, mobil 730 576 001, mail ivan.skranka@olomouc.eu.
U nich se také dojednají podrobnosti převzetí osnov.
Všechny osnovy mají být také nejpozději od června 2021 veřejně dostupné na webové aplikaci „Lesní hospodářské
osnovy“ na portále eAGRI (http://eagri.cz/public/app/uhul/ds_lho/).

Obdrží:
 veřejnou vyhláškou vlastníci lesů o výměře do 50 ha nacházejících se v zařizovacím obvodu „Olomouc-sever“
 úřady měst a obcí v zařizovacím obvodu „Olomouc-sever“ k vyvěšení na jejich úředních deskách po dobu 15 dnů
podle § 25 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou to úřady těchto měst a obcí:
Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, Bystrovany, Dolany, Hlubočky, Hlušovice, Horka nad Moravou, KřelovBřuchotín, Liboš, Mrsklesy, Olomouc, Příkazy, Samotišky, Skrbeň, Štěpánov, Tovéř, Velká Bystřice
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