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Oznámení lhůty a místa, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“) a jako místně příslušný orgán státní správy lesů
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),
podle ustanovení § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování a ustanovení § 25 správního řádu, tímto:

I.
Oznamuje lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa (§ 25 odst. 4 lesního
zákona) v územním zařizovacím obvodu ZO Nové Město na Moravě, kód LHC 512 807, platnou od
01.01. 2023 do 31.12. 2032 (dále jen „LHO Nové Město na Moravě- Polička“).
Každý vlastník lesního majetku (obec, právnická nebo fyzická osoba) o výměře do 50 hektarů, jehož les
je zahrnut v LHO Nové Město na Moravě - Polička, obdrží od orgánu státní správy lesů bezplatně
osnovu, tedy vlastnický separát, týkající se stavu jeho lesa.

II.
Zařizovací obvod LHO Nové Město na Moravě- Polička, ve správním obvodu Městského úřadu Nové
Město na Moravě, je vymezen příslušnými katastrálními územími následujících obcí:
Katastrální území

Obec

Borovnice u Jimramova

Borovnice

České Křižánky
České Milovy
Daňkovice
Javorek
Jimramov
Krásné nad Svratkou
Moravské Křižánky
Nový Jimramov
Podlesí u Sněžného
Sedliště u Jimramova
Sněžné na Moravě
Spělkov
Trhonice
(dále jen „zařizovací obvod“).

Křižánky
Křižánky
Daňkovice
Javorek
Jimramov
Krásné
Křižánky
Jimramov
Sněžné
Jimramov
Sněžné
Spělkov
Jimramov

III.
Lesní hospodářská osnova [LHO] obsahuje především údaje o Vašem lese (kategorii lesa a pásmo
ohrožení imisemi, plochu porostní půdy, věk porostů, jejich genetickou kvalitu, zásobu dříví aj.), návrh
hospodářských opatření, požadavky ochrany přírody na hospodaření v lese, opatření ke splnění účelu
vyhlášení kategorie lesa (je-li jiná než „les hospodářský“) a lesnickou mapu.
Pokud LHO protokolárně převezmete, vtahuje se na Vás povinnost dodržet tato závazná ustanovení LHO:
Vlastníte-li max. 3 Maximální celková výše těžeb (uvádí, jaké celkové množství dříví můžete v době
ha lesa
platnosti LHO vytěžit ze svého lesa; je nepřekročitelná a započítává se do ní i těžba
nahodilá)
Vlastníte-li více
než 3 ha lesa

Maximální výše těžeb (viz. předešlé). Navíc: Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin při obnově porostu; při plnění tohoto ukazatele máte vůči státu
právní nárok na částečnou úhradu zvýšených nákladů s tím spojených.

O změnu části LHO, týkající se pouze Vašeho lesa (např. o navýšení maximální výše těžeb z důvodu
kalamity) můžete požádat orgán státní správy lesů.
Pokud LHO protokolárně nepřevezmete, můžete ve svém lese těžit dříví zásadně jen se souhlasem
odborného lesního hospodáře, popř. orgánu státní správy lesů.
LHO rovněž obdrží bezplatně odborný lesní hospodář, který Vám byl přidělen.

IV.
LHO si může vlastník lesa protokolárně převzít u orgánu státní správy lesů na Městském úřadu
Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, se sídlem na Vratislavově nám.
103, 592 31 Nové Město na Moravě (úřední hodiny: Po, St 8-17, Čt 8-14) ve lhůtě do 31.12. 2023.
Zájemce o převzetí LHO uvede název katastrálního území a číslo listu vlastnictví. Nebudou-li převzetí
LHO přítomni všichni spoluvlastníci příslušného lesního majetku, musí přebírající osoba předložit kromě
občanského průkazu také plnou moc k převzetí od všech spoluvlastníků s jasně formulovaným
předmětem zmocnění.
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Toto oznámení veřejnou vyhláškou se podle § 17 odst. 1 vyhl. MZe č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování provede tak, že se oznámení vyvěsí nejméně po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklém.
Obce, které jsou veřejnou vyhláškou dotčeny, vyvěsí tuto veřejnou vyhlášku na místě k tomu určeném a
na místě umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. Poté bude veřejná vyhláška s potvrzením o
vyvěšení zaslána zpět.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis obce, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.
Rozdělovník
Obec Borovnice; IDDS: pqpbsna
Obec Křižánky; IDDS: uzubme2
Obec Daňkovice; IDDS: h7cavnt
Obec Javorek; IDDS: 5bnb8fp
Městys Jimramov; IDDS: pe9b4j8
Obec Krásné; IDDS: vwxaw96
Městys Sněžné; IDDS: uk7bbeu
Obec Spělkov; IDDS: 8yfayr6

