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Městský úřad Semily
Husova 82, 513 13  Semily
Odbor životního prostředí

NAŠE čj.: ŽP/2694/18-221  Les
Sp.zn. MěÚ/ŽP/7/16
VYŘIZUJE: Bc. Jiří Poláček
TEL.: +420 481 629 259; mob. 601 323 753
FAX: +420 481 629 209
E-MAIL: polacek@mu.semily.cz

- Dle rozdělovníku - 

V SEMILECH 11. 07. 2018

Veřejná vyhláška

Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů v přenesené 
působnosti podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje, 
že podle ust. § 17 odst. 1 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování si vlastníci 
lesa mohou převzít vlastnické separáty lesní hospodářské osnovy Semily – Hořicko (dále jen „LHO“) 
platné od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2027, zpracované pro zařizovací obvod, který tvoří katastrální 
území:

Bělá u Staré Paky, Bítouchov u Veselé, Bradlecká Lhota, Hořensko, Chlum pod Táborem, 
Košov, Košťálov, Kotelsko, Lhota Komárov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Nedvězí u Semil, 
Nová Ves nad Popelkou, Ploužnice pod Táborem, Pohoří u Stružince, Rváčov, Slaná, Stružinec 
u Lomnice nad Popelkou, Syřenov, Tuhaň u Stružince, Veselá u Semil, Žďár u Kumburku 
a Želechy.
 
Vlastníci lesa s výměrou do 50 ha, kteří vlastní lesní pozemky ve výše uvedeném zařizovacím obvodu, 
si mohou vlastnické separáty LHO převzít na Městském úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63, 
v kanceláři odboru životního prostředí číslo 204, v pracovní dny (pondělí nebo středa) v době 
od 8.00 hodin do 16.30 hodin nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě. 
LHO se budou předávat vlastníkům lesa po celou dobu jejich platnosti tj. do 31. 12. 2028.

Poučení

Převzetí LHO vlastníkem lesa je bezplatné. Při přejímání LHO se vlastníci mohou rozhodnout, zda 
vlastnický separát převezmou protokolárně, či nikoliv. LHO se předávají pouze vlastníkům lesních 
pozemků nebo osobám zplnomocněným vlastníkem lesa k převzetí. Vlastníci lesa při předání LHO 
předloží občanský průkaz.

Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha lesa, který má zájem využít LHO pro hospodaření v lese 
a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, 
a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. 

Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít LHO pro hospodaření v lese a protokolem 
o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná. 
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Nepřevezme-li vlastník LHO protokolárně, nemá stanovena žádná závazná ustanovení. Těžbu v lese, 
ve kterém vlastník lesa hospodaří bez protokolem o převzetí převzaté LHO, lze provést jen se 
souhlasem odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“). Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa 
za kalendářní rok (včetně nahodilé těžby – zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo 
poškozených), musí vlastník lesa předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit 
vyjádření OLH. 

otisk úředního razítka

Ing. Jana Vrabcová v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí

Tato písemnost se doručuje podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu 
Semily, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, Městského úřadu Městyse Libštát a dále 
na úředních deskách obecních úřadů Obce Bělá, Obce Bradlecká Lhota, Obce Košťálov, Obce Nová 
Ves nad Popelkou, Obce Slaná, Obce Stružinec, Obce Syřenov a Obce Veselá.

Rozdělovník (zasláno do datové schránky)

Obdrží do datové schránky

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát
Obec Bělá, Bělá 142, 514 01 Jilemnice 
Obec Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota 74, 507 13 Železnice
Obec Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov
Obec Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
Obec Slaná, Slaná 94, 512 01 Slaná
Obec Stružinec, Stružinec 191, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Obec Syřenov, Syřenov 68, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Obec Veselá, Veselá 56, 512 52 Veselá

se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úředních deskách po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie
zpět na Městský úřad Semily, odbor životního prostředí.

Kopie – spis 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .................................             Sejmuto dne: .................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení                                                                                         
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