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MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
odbor životního prostředí 
nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
571 01  Moravská Třebová 

 

       

 

Váš dopis zn.:   

Ze dne:   

Naše značka: S MUMT 13730/2017/OZP6 

Označení písemnosti 19917/2019 

Vyřizuje:  Ing. Jiří Nechuta 

Tel.:    461 353 046 

Fax:    461 353 074 

E-mail:   jnechuta@mtrebova.cz 

 

Datum:            26.06.2019 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) vlastníkům 

lesa v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Moravská 

Třebová. 

 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako orgán vykonávající státní 

správu lesů příslušný podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 

„správní řád“), a podle § 48 odst. 2 písmeno d) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), a podle § 

17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "vyhláška"), 

 

oznamuje 
 

vlastníkům lesů (obec, právnická nebo fyzická osoba) s výměrou lesního majetku do 50 ha, 

nacházejících se v katastrálních územích Bělá u Jevíčka, Malonín, Smolná u Jevíčka, 

Bezděčí u Trnávky, Unerázka, Biskupice u Jevíčka, Zálesí u Jevíčka, Borušov, Prklišov, 

Svojanov u Borušova, Březina u Moravské Třebové, Šnekov, Březinky, Dětřichov 

u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Žipotín, Hartinkov, Chornice, Janůvky, 

Jaroměřice, Jevíčko-předměstí, Zadní Arnoštov, Koruna, Křenov, Kunčina, Nová Ves 

u Moravské Třebové, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Bohdalov u Městečka 

Trnávky, Lázy, Pacov u Moravské Třebové, Stará Trnávka, Mezihoří u Městečka 

Trnávky, Stará Roveň, Pěčíkov, Petrůvka u Městečka Trnávky, Přední Arnoštov, 

Mladějov na Moravě, Boršov u Moravské Třebové, Moravská Třebová, Radkov 

u Moravské Třebové, Rozstání u Moravské Třebové, Rychnov na Moravě, Březinka, 

Slatina u Jevíčka, Staré Město u Moravské Třebové, Petrušov, Radišov, Třebařov, 

Útěchov u Moravské Třebové, Víska u Jevíčka, Vranová, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká 

u Jevíčka, že 
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ode dne 01.07.2019 budou v úřední dny pondělí a středu                                                      

od 08:00 hod do 11:30 hod. a od 12:30 hod do 17:00 hod 

 

na pracovišti Městského úřadu Moravská Třebová, odboru životního prostředí, 

Olomoucká 2, Moravská Třebová, 2. nadzemní podlaží, v kanceláři č. 218, předávány 

lesní hospodářské osnovy s platností od 01.01.2019 do 31.12.2028 pro výše uvedená 

katastrální území. 
 

Vlastníci lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se ve shora uvedených 

katastrálních územích, v případě zájmu využít LHO pro hospodaření v lese, obdrží vlastnické 

separáty LHO týkající se jejich lesů na vyžádání bezplatně dle § 25 odst. 4 lesního zákona 

na základě písemného potvrzení o jejich převzetí. Při převzetí vlastnického separátu LHO je 

nutno předložit průkaz totožnosti a v případě, že vlastnický separát LHO nepřevezme vlastník 

lesa, resp. spoluvlastník s nadpolovičním podílem vlastnictví, osobně, tak bude vydána jeho 

zástupci na základě předložené plné moci pro převzetí. Vlastníci lesů, kteří nebudou moci 

převzít vlastnický separát LHO ve shora uvedeném termínu, tak mohou učinit na stejném místě 

i mimo úřední dny po telefonické dohodě na tel. čísle 461 353 046. 
 

Upozorňujeme, že dle § 25 odst. 3 lesního zákona pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, 

který má zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí je převezme, se 

stává závaznou celková výše těžby, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních 

a zpevňujících dřevin při obnově porostů. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem 

využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí je převezme, se stává závaznou 

celková výše těžeb, která je nepřekročitelná. 

 
Dle § 33 odst. 3 lesního zákona hospodaří-li vlastník lesa bez schváleného plánu nebo 

bez protokolem převzetí převzaté osnovy, lze provést těžbu v lese jen se souhlasem odborného 

lesního hospodáře. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha za kalendářní rok, musí vlastník lesa, 

jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět 

orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. 

 
 

 

 

 

Ing. Pavel Báča 

vedoucí odboru životního prostředí 

 
 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 

 

Datum vyvěšení: …………………….. Datum sejmutí: ……………………….. 

 

                                                                            

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
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Obdrží: 

- k vyvěšení na úřední desce a ke zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup obdrží: 

  

Město Moravská Třebová  Obec Kunčina 

Město Jevíčko Obec Rychnov na Moravě 

Obec Bělá u Jevíčka Obec Linhartice 

Obec Bezděčí Obec Malíkov 

Obec Biskupice Obec Městečko Trnávka 

Obec Borušov Obec Mladějov na Moravě 

Obec Březina Obec Radkov 

Obec Březinky Obec Rozstání 

Obec Dětřichov u Moravské Třebové Obec Slatina 

Obec Dlouhá Loučka Obec Staré Město 

Obec Gruna Obec Třebařov  

Obec Hartinkov  Obec Útěchov 

Obec Chornice Obec Víska u Jevíčka 

Obec Janůvky Obec Vranová Lhota 

Obec Jaroměřice Obec Vrážné 

Obec Koruna Obec Vysoká 

Obec Křenov 

 

na vědomí: 

- LČR, s. p., Lesní správa Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy 
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