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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
(platných od 1.1.2020 do 31.12.2029)
LHO Zařizovací obvod Ivančice I., kód LHO 616814
Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48
odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném
znění (dále jen „lesní zákon“), podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
oznamuje
v souladu s ustanovením § 25 lesního zákona a § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování lhůtu a místo, kde vlastník lesního majetku (fyzická i právnická osoba) do
výměry 50-ti hektarů, jehož lesní majetek spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností
Ivančice a byl zahrnut v uvedených zařizovacích obvodech, obdrží bezplatně lesní hospodářskou
osnovu týkající se stavu lesa – tzv. vlastnický separát lesních hospodářských osnov. Vlastnický
separát obsahuje podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny, plochovou tabulku
a lesnickou mapu.
Vlastnický separát lesních hospodářských osnov lze převzít v budově Městského úřadu
Ivančice, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, 1. patro, na galerii
v kanceláři č. 206, a to v každý úřední den (pondělí a středa) v době od 07:30 – 17:00 hod, nebo
v jiné pracovní dny po předchozí domluvě.
Pokud vlastník lesa bude mít zájem hospodařit ve svém lese podle zpracované lesní hospodářské
osnovy a protokolem o převzetí ji převezme, stávají se pro něj závazná ustanovení pro hospodaření
v lese uvedená v § 25 lesního zákona, tj.:
a) pro vlastníky lesa o výměře do 3 ha se stává závaznou celková výše těžeb, která je
nepřekročitelná.
b) pro vlastníky lesa o výměře nad 3 ha se stává závaznou celková výše těžeb, která je
nepřekročitelná a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
Pokud se vlastník lesa rozhodne hospodařit bez převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést
každou těžbu pouze se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li
těžba v rozporu s ostatními ustanoveními lesního zákona. Má-li těžba překročit 3 m 3/ha/rok, musí
vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící porost, i ten kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět
orgán státní správy lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře (§ 33 odst. 3 lesního
zákona).
Seznam katastrálních území, ve kterých bylo provedeno zpracování lesních hospodářských osnov:
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Zařizovací obvod Ivančice I. se nachází v těchto katastrálních územích:
Alexovice, Budkovice, Dolní Kounice, Hrubšice, Ivančice, Kounické Předměstí, Kupařovice
Letkovice, Moravské Bránice, Němčice u Ivančic, Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Řeznovice,
Trboušany.

Ing. Eduard Kremláček
vedoucí odboru životního prostředí
Oslovené obce žádáme o vyvěšení na úřední desce obce po dobu 15 dnů a zaslání vyvěšené
vyhlášky po uplynutí doby vyvěšení následně zpět s potvrzením o datu vyvěšení a sejmutí
z úřední desky obce.
K vyvěšení na úřední desce obdrží:
Městský úřad Dolní Kounice, Masarykovo nám.č.66/2, 664 64 Dolní Kounice
Obecní úřad Kupařovice, Kupařovice č. 44, 664 64 Dolní Kounice
Obecní úřad Mělčany, Mělčany č. 163, 664 64 Dolní Kounice
Obecní úřad Moravské Bránice, Moravské Bránice č. 325,3 664 64 Dolní Kounice
Obecní úřad Němčičky, Němčičky č. 221, 664 66 Němčičky
Obecní úřad Nové Bránice, Nové Bránice č. 7, 664 64 Dolní Kounice
Obecní úřad Pravlov, Pravlov č. 30, 664 64 Dolní Kounice
Obecní úřad Trboušany, Trboušany č. 113, 664 64 Trboušany
Vyvěšeno dne: ………………..

podpis: ………………..

Sejmuto dne: ………………….

podpis: ………………..

(včetně vyvěšení na www.ivancice.cz, Úřední deska)

2

