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Veřejná vyhláška 
 
Oznámení vlastníkům lesa o výměře do  50 ha o místě a lhůtě předání lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvody  502805 LHO Vrchlabí I a  502862 
LHO Vrchlabí II 
 
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost ve 
smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
314/2002 Sb., zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný orgán státní 
správy lesů (dále jen MěÚ SSL) podle ustanovení § 47 odst.1 písm. a), dále § 48 odst. 2 
písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (lesní zákon) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 25 správního řádu 
a podle ustanovení § 25 odst. 4 a 5 lesního zákona oznamuje, že vlastníci lesa o výměře 
do 50 ha si mohou převzít lesní hospodářské osnovy, zpracované na období platnosti od 
1.1.2022 do 31.12.2031 pro zařizovací obvody  502805 LHO Vrchlabí I a  502862 LHO 

Vrchlabí II, které jsou vymezeny pro tyto obce a katastrální území: 
 
Čermná v Krk. Černý Důl, Čistá v Krk., Fořt, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, 
Slemeno v Podkrk.,Dolní Lánov, Horní Kalná, Hostinné, Klášterská Lhota, Kunčice nad 
Labem, Prostření Lánov, Horní Lánov, Prosečné, Rudník, Javorník v Krk., Arnultovice, 
Bolkov, Strážné, Špindlerův Mlýn, Bedřichov v Krk., Přední Labská, Labská, Vrchlabí, 
Hořejší Vrchlabí, Podhůří – Harta.  
 
Lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro 
výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických 
a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. LHO se 
zpracovávají obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v určeném území. Jejich 
zpracování zadává orgán státní správy lesů (§ 25 odst. 1 lesního zákona). 
 

Vlastník lesa si může zvolit způsob převzetí vlastnického separátu lesní hospodářské 
osnovy, a to protokolárně či bez protokolu o převzetí. 
 
Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a 
protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je 

nepřekročitelná. 
 
Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v 
lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je 

nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. (§ 25 
odst. 3 lesního zákona).  
 
Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů lesní hospodářskou osnovu týkající 
se jeho lesa bezplatně (§ 25 odst. 4 lesního zákona). 
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Vlastníci lesa si mohou vlastnické separáty LHO protokolárně převzít v úřední dny 
pondělí a středu v obvyklé době 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin na Městském úřadu 
Vrchlabí, odboru životního prostředí, budova Krkonošská 8, kancelář č. 208. Mimo tyto 
dny, po předchozí telefonické domluvě (tel. 499 405 703).  
Pro převzetí LHO je nutné předložit občanský průkaz. V případě spoluvlastnictví lesa bude 
osnova protokolárně předána spoluvlastníkům s nadpolovičním vlastnickým podílem, 
nebo jejich zmocněnci na základě písemné plné moci udělené spoluvlastníky s 
nadpolovičním vlastnickým podílem. LHO může protokolárně převzít i jiná osoba, která 
předloží písemnou plnou moc udělenou vlastníkem (spoluvlastníky s nadpolovičním 
podílem). V případě, že v průběhu zpracování nebo platnosti LHO došlo ke změně vlastníka, 
kterou nelze ověřit v katastru nemovitostí, je nutné tuto skutečnost doložit listinou (kupní 
nebo darovací smlouvou s doložkou vkladu vlastnického práva, usnesením soudu o 
projednání dědictví apod.). 
 
 
 
Orgán státní správy lesů žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení „oznámení“ po dobu 
nejméně 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou, pokud je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty výše uvedený orgán žádá o zaslání písemnosti 
(potvrzené razítkem a podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) odboru životního 
prostředí MěÚ Vrchlabí. 
 
 

Otisk úředního razítka 
 

 
Ing. Dagmar Horská 

oprávněná úřední osoba 
 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ......................... Sejmuto dne: ............................. 
 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
Rozdělovník: 
Město Hostinné                                                             Město Vrchlabí 
Město Špindlerův Mlýn                                                  Městys Černý Důl 
Obec Čermná                                                                Obec Dolní Branná 
Obec Dolní Dvůr                                                            Obec Dolní Kalná 
Obec Horní Kalná                                                          Obec Klášterská Lhota 
Obec Kunčice nad Labem                                             Obec Lánov 
Obec Prosečné                                                              Obec Rudník 
Obec Strážné 
 
Na vědomí  OLH: 
Správa KRNAP 
e-mailem: Slavomír Beran, Oldřich Bílek  
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