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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
(platných od 1.1.2022 – do 31.12.2031
LHO ZO Kuřim
kód LHO: 607 814
Městský úřad Kuřim, odbor stavební a 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
Kuřim a byl zahrnut v uvedeném zařizovacím obvodu, 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 Kuřim, odboru stavebního a životního prostředí, Jungmannova 968/75,
664 34 Kuřim, 2. patro, v kanceláří č. 311, a to v každý úřední den (pondělí a středa )
v době od 7:30 – do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod a (pátek) v době od 7:30 do 11:00
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 odst. 3 lesního zákona, tj.:
a) pro vlastníky lesa o výměře do 3 ha se stává závaznou celková výše těžeb, která je
nepřekročitelná,
b) pro vlastníka lesa o výměře nad 3 ha se stává závaznou celková výše těžeb, která je
nepřekročitelná a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
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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 m3/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 hospodaře (33 odst. 3 lesního zákona).

Seznam katastrálních území, ve kterých bylo provedeno zpracování lesních
hospodářských osnov:
Zařizovací obvod Kuřim se nachází v těchto katastrálních územích:
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice,
Rozdrojovice a Veverská Bítýška.

Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení životního prostředí

Otisk razítka

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:
Obec Čebín, Čebín 21, 664 23 Čebín
Obec Česká, Česká 26, 664 31 Lelekovice
Obec Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška
Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška
Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
Obec Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice
Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
Obec Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Kuřim
Město Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška
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Sejmuto dne:...................................
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(Včetně zveřejnění na WWW.Kurim.cz, Úřední deska)

