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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
OZNÁMENÍ O LHŮTĚ A MÍSTĚ PŘEDÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV 

VLASTNÍKŮM LESA                                           
 
 
Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad státní správy 
podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje, že vlastníci lesa si ode dne 
zveřejnění této vyhlášky mohou převzít vlastnické separáty lesní hospodářské osnovy. 
 
Lesní hospodářské osnovy Brumov, zařizovací obvod Luhačovice (LHC 601801) je tvořen katastrálním 
územím Bohuslavice nad Vláří (606561), Divnice (750069), Hrádek na Vlárské dráze (750077), Lipová 
u Slavičína (684589), Nevšová (704369), Sehradice (747106), Slavičín (750085) a Slopné (750611).  

Vlastníci lesa s výměrou do 50 ha, kteří vlastní lesní pozemky ve výše uvedeném zařizovacím obvodu 
si mohou lesní hospodářské osnovy převzít na Městském úřadu Luhačovice, odboru životního prostředí, 
3. patro, dveře č. 307, ve dnech pondělí a středa, vždy od 8.00 do 12:00 a od 12:30 do 17.00 hod. 
 
Osnovy jsou zpracovány na období platnosti od 01.01.2018 do 31.12.2027 a vlastníci lesa si je mohou 
přebírat po celou dobu jejich platnosti. 
 
 
Poučení: 
Převzetí osnovy vlastníkem lesa je bezplatné. Převzetí osnovy je protokolární, tzn. že vlastník lesa při 
převzetí osnovy podepíše protokol o jejím převzetí a obdrží separát osnovy se všemi náležitostmi. Pro 
vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který osnovu protokolárně převezme, se stává závaznou 
celková výše těžeb a podíl melioračních a zpevňujících dřevin použitých při obnově porostu. Pro 
vlastníka lesa o výměře do 3 ha, se stává závaznou celková výše těžeb. Celková výše těžby a podíl 
melioračních a zpevňujících dřevin jsou pro vlastníka lesa nepřekročitelné a závazné hodnoty platné po 
celou dobu platnosti osnovy.  
 
Osnovy jsou zpracovány vždy pro jednotlivé listy vlastnictví. Jako takové budou předány pouze 
vlastníkům lesa zapsaných na těchto listech vlastnictví nebo osobám zplnomocněným vlastníkem lesa 
k jejich převzetí. V případě podílových spoluvlastnictví platí pro přebírání osnov příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Pokud nebude osnova převzata tzv. většinovým spoluvlastníkem, může osnovu 
protokolárně převzít i tzv. menšinový spoluvlastník, ale pouze za předpokladu písemného souhlasu 
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ostatních spoluvlastníků nakládajících většinou podílů. Vlastníci lesa při přebírání osnov předloží 
občanský průkaz.  
 
Převzetí osnovy je na dobrovolném rozhodnutí každého vlastníka a nejedná se o povinnost vyplývající 
ze zákona. Každý vlastník lesa, který se rozhodne osnovu nepřevzít, je povinen v případě záměru 
realizace úmyslné těžby, jejíž výše překročí 3 m3 na 1 ha plochy a jeden rok, předem písemně 
vyrozumět místně příslušný orgán státní správy lesů a doložit k němu souhlasné vyjádření svého 
odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů neuplatní ve lhůtě 30 dnů ode dne 
podání vyrozumění své stanovisko, lze těžbu provést.  
 
 
 
 

 
otisk úředního razítka 

 
 
 
Ing. Petr Záhorovský  v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
 

 

Tato písemnost se doručuje podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Luhačovice a Městského úřadu Slavičín, dále na úředních deskách obecních úřadů 
Obce Bohuslavice nad Vláří, Obce Lipová, Obce Sehradice a Obce Slopné. Tato písemnost bude také 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Tento dokument musí být na úředních deskách vyvěšen po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty 
je dnem doručení. 
 
 
Datum vyvěšení: ………………………….. Datum sejmutí: ……………………………….. 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 

 
 
 
 

DORUČÍ SE: 

do datové schránky 
 Město Luhačovice 
 Město Slavičín 
 Obec Bohuslavice nad Vláří 
 Obec Lipová 
 Obec Sehradice 
 Obec Slopné 

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