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Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 1 03,
592 31 Nové Město na Moravě

MUNMNM1268112018

č.j.,
Te1

Nové Město na Moravě, dne2l.02.2o18

566 598 407

:

e-mai1:

tomas.pistek@meu.nmnm.cz

Upozornění vlastníkůmlesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE)
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní
správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 289l1995 Sb., o lesích a o zntěně a doplnění někteých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen..lesní zákon") a dále v souladu se zákonerlt

č. 22612013 Sb,, o uvádění di,eva a dřevařských výrobkťr na trh

vyhl.MZe č.28512013 Sb,, o rozsahu a

a

jeho prováděcím právním předpiserrt

zpťtsobu předávání informací do centrální evidence

hospodář-skými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,

upozorňuje vlastní§ lesa na jejich povinnost předat orgánu státní sprály lesů souhrnné údaje
lesní hospodářské evidence zarok2071,a to nejpozději do 31. března 2018.
Pozn.: Upozorňujeme, že lesní hospodářská evidence doručená po tomto nejzazším zákonném termínu k
orgánu státní sprár1 lesŮ bude brána jako nesplnění zákonné povinnosti vlastníkem lesa, tedy stejně. jako by
ji vlastník lesa orgánu státní správy vůbec nepředal !!!

Podle § 'l0 odst. l lesního zákona je v|astník lesa povinen vést Iesní hospodářskou evidenci o plnění
závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa vjednotlil^ých porostech. Podle § 40
odst. 2 lesního zákona předá vlastník lesa souhrnné údaje uvedené v odstavci

rok orgánu státní správ,"evidence pro vlastníka s

lesťr vždy do konce bi,ezna.
1

LHC".

ktený je k

l

za up|ynulý, kalendáňrí

Vlastrríci lesa použijíforrnulář .,Lesní hospodářská

dispozici na webové stránce

nebo u orgánu státní správy lesů na Městském úřadu Nové Město tra Moravě. odboru stavebním a
životního prostředí, Vratislavovo nám, l03, Nové Město na Moravě. 3, podlaží,č. dveří 3.3l

l

.

Podle § 37 lesního zákonaje vlastník lesa povinen zajišt'ovat lrospodaření v lesích v součinnosti s
odborným lesním hospodářenl, Odborný lesní hospodář (dále jen ,.OLH"). zabezpečuje vlasttlíku lesa
odbomou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných kjeho provedení.

úkonem funkce OLH pro jednotlivá katastrální území:
Ing.

Jiří Driml

(tel.: 602 5l9 378, mail: jiri.driml@email.cz), Podlesí 29, 592 02 Svratka

-

na k.

ú.

Daňkovice, Krásné nad Svratkou a Podlesí u Sněžnéhoa Spělkov.

Ing. Milan Jakoš (tel.; 603124 34l. nrail: milan.jakos@seznanr,cz), Ut§Áp"39.,,'f#2 42 Jimramov
k,

ťr. Ubušín

.

21 02 2018 12:28:07

-

na

Stl

Ing.

Jiří Laštovička (tel.: 732 874

Město na Mot,avě

-

2

510, mail: lastovickajirka@seznam.cz), Petrovice 7'7, 592 31 Nové

na k. ú, Dlouhé na Moravě, Hlirrné, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Křídla.

Maršovice u Nového Města na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě,
Olešná na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec, Radešínská Svratka, Radňovice,
Rokytno na Moravě. Řečice nad Bobrťrvkou. Slavkovjce. Vlachovice u Rokytna aZubří.

Lesy Českérepubliky, s,p., LS Nové Město na Moravě, Školní460, 592 31 Nové Město na Moravě
- ]ng. Jaroslav Zeman (íeI.: 725 25'7 967 , mail: jaroslav.zeman@lesycr.cz
- Ing.

Vít Šimurda (tel.:724 524

2O0. mail: vit.simurda@lesycr ,cz)

STOPR, s.r.o., U JatekJJ, 592 31Nové Město

-

Tng. Pavel Štorek(tel.: 775

2l5490)

-

-

.;

-

na k. ú. Mirošov u Bobrové.

nak, ú, Tři Studně.

na Moravě

na k. ú. Borovnice u Jimramova. Jimramov, Sedliště u

Jimramova a Trhonice.

Miloš Ostúž(tel.: 602 610239) - na k. ú. B|atiny. Bobruvka, ČeskéKřižánky, ČeskéMiloq,, Dolní
Bobrová, Fryšava pod Žákovou horou, Horní Bobrová, Javorek, Jimramovské Pavlovice, Kadov u

- p,

Sněžného, Koníkov, Kíátká. Kuklík, Líšná, Míchov, Moravské Křižánky.

Nový Jimramov,

Odranec,

Podolí nad Bobrůvkou, Račice u Dlouhého, Radešín nad Bobrůvkou, Roženecké Paseky, Samotín,
Sněžnéna Morar,ě, Studnice u Rokytna, Věcov a Vříšt',

Tato povinnost se vztahuje i na v|astník}, lesa nad 50 ha !!!

Vlastníci lesa si dále mohou vttisknout a prostudovat brožury .,Rádce vlastníka lesa do výrněry 50 ha"

ll., lll, a lV, díl na

liiijťl iai]l

].,
L:

.

Ing, Lenka Jamborová. v.r.

vedoucí

odbor-r,l

Žálá^" městslcý úřad, úřady městysů a obecní úřady na územísprávního obvodu ORP Nové Město na
Moravě o bezodkladné vyvěšení tohoto dokumentu do data 31.03.2018 na úředních deskách a současně
zveřejnění tohoto dokumentu způsobem umožňujícimdálkový přístup.
Po uvedeném datu požadujeme podání zprávy o vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Datum r,lvěšení:
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Datum sejmutí:
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Podpis a razítko oprávněné osoby,

potvrzujícívyvěšení

oprávněné osoby,

potvrzující sejmutí

