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VEŘE]NÁ VYHlÁŠrcn
- 
Městský úřad vamsdor| odbor životního prostředí, místně příslušný podle § 66 odst, lzákona číslo 12812000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), § 2 odst. 1 zikona eLIo :t+Ďooz su., o,l1"9]"]l 9!:l s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, u poat" 5 ttzák. č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jakožto

orgán státní správy lesů

(dále ]olcT SSL"), věcně příslušný podle § 48 zákona č. 28911995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonťr, ve zněni pozdějších předpisů (dále ,,lesní zákon..).

oznamuje, ževydává

LESNÍ HOSPOOÁŘSXÉ OSIVOVY

na období 1.1. 2016- 3 1. 12. 2025.
Lesní hospodářskou osnovu obdrží každý vlastník lesa o výměře do 50 ha
zdarm,a. převzetí osnovy vlastníkem je dobrovolné (převzetím se stává závazným
ukazatelem hospodařeni celková výše těžby a minimální podii melioračních a zpevňujících
dřevin). osnovu si mohou vlastníci protokolárně píevzit u orgánu státní správy
lesů (MěÚ Vamsdorf, odbor žP; po předchozi domluvě |nejlépe "-áil"-,tomas.rejzek@varnsdorf.cz nebo telefonicky).

podle § 3711 lesního zákona má každý vlastník lesa povinnost hospodařit
v součinnosti s odbomý r lesním hospodářem (tento je držitelem licence). každý
vlastník lesa má právo vybrat si odbomého lesního hospodáře, jehož jméno je
povinen oznámit orgánu státní správy lesů (§ 3713). Vlastník je povinen"
oznámit rovněž každou změnuv osobě hospodáře (§ 37l5).
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č.j. MUVA L5202/21t6Rejro -veřejná vyhláška

pokud si vlastník lesa n_evybere hospodáře sám, vykonává v lesích, které jsou
zařizeny ]esní osnovou,'tuto funk"i osoba pověřerrá orgánem SSL (§ 3Ž16).
V tomto případě je činnost odborného lesního hospodáře poskytována
vlastníkům zdarma (na náklady státu) (§ 3717). w

Ing. Přemysl Brzák
vedoucí ozp, Měu vamsdorf
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