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Městský úřad Ústí nad Orlicí
Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.:
Číslo spisu:
Spis. značka:
Poč. listů:
Poč. příloh:
Poč. lis. př.:

MUUO/37654/2021/ŽP/grim
2900/2019
ŽP-SSL/2900/2019
2
0
0

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

Ing. Hana Grimová
465 514 232
grimova@muuo.cz
4. 10. 2021
Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Ústí nad Orlicí, 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, 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

že vypracované lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod Rychnov nad
Kněžnou – Ústí nad Orlicí s platností 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 je možné převzít na Městském úřadě
Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, 1. patro, kancelář 253, a to vždy v pondělí a ve středu od
8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 16:30 hod nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě, telefon
465 514 232.

Zařizovací obvod tvoří následující katastrální území: Sopotnice, Velká Skrovnice – část.

V případě, že se vlastník lesa nemůže dostavit k převzetí LHO osobně, může k převzetí LHO zplnomocnit
jinou osobo (platí i u spoluvlastníků). Při převzetí LHO se vlastník lesa prokáže průkazem totožnosti.
LHO je návodem pro vlastníka lesa, jak v lese hospodařit v následujících deseti letech (2021 – 2030).
Vlastnický separát LHO obsahuje podrobné údaje o lesních porostech s návrhem hospodářských
opatření, část plochové tabulky a část porostní mapy. Separát obdrží vlastník lesa bezplatně.
Po protokolárním převzetí LHO se na vlastníka lesa vztahuje povinnost dodržet závazná ustanovení
LHO. Pro vlastníky lesa do 3 ha to je: maximální celková výše těžeb (celkové množství dříví, které
se může v době platnosti LHO vytěžit, je nepřekročitelná a započítává se do ní i těžba nahodilá).
Pro vlastníky lesa nad 3 ha to jsou: maximální celková výše těžeb a dále minimální podíl melioračních
a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
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Vlastník lesa, který se rozhodne hospodařit bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, může vytěžit
se souhlasem odborného lesního hospodáře nejvýše 3 m3 dřeva na 1 ha za kalendářní rok. Pokud by
těžba měla překročit tuto úroveň, musí vlastník lesa předem písemně vyrozumět orgán státní správy
lesů (Městský úřad Ústí nad Orlicí) a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře.

Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:
Ing. Hana Grimová
oprávněná úřední osoba

Upozornění:
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým zajistí
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Obecní úřad Sopotnice, Obecní úřad Velká Skrovnice. Zároveň uvedené
úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu).

Vyvěšeno: …………….………….

Sejmuto: ………………………….

Obdrží:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor kanceláře tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice
Obecní úřad Velká Skrovnice, Velká Skrovnice 30, 562 01 Ústí nad Orlicí
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