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Oznámení vlastníkům lesa o předávání separátů lesních hospodářských osnov
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy lesů
příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1
vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,
oznamuje,
že byly zpracovány lesní hospodářské osnovy (dále jen „osnovy“) Č. Budějovice - Sever, kód
LHC 209804, na bývalém LHC Vodňany v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností České
Budějovice. Lesní hospodářské osnovy jsou zpracovány na období 10 let s platností od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2027 pro lesy vlastníků s výměrou lesa menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických
osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán, nacházející se v těchto katastrálních
územích:
Dívčice, Dříteň, Hlavatce u Českých Budějovic, Chvalešovice, Lékařova Lhota, Nákří, Plástovice,
Sedlec u Českých Budějovic, Záblatí.
Vlastník lesa, který má zájem hospodařit podle zpracovaných osnov, převezme protokolem
o převzetí separát osnovy týkající se jeho lesa na Magistrátu města České Budějovice, odboru
ochrany životního prostředí, oddělení ochrany lesa a ZPF – 3. patro, č. dveří 353, v úřední dny pondělí
a středa: 8 00- 17 00 hod., pátek: 8 00- 11 30 hod, případně v jinou dobu po předchozí domluvě
na telefonním čísle 386 801 119.
V případě, že se lesy, pro které byly lesní hospodářské osnovy zpracovány, nachází ve spoluvlastnictví
více osob, je osoba vlastnický separát přebírající správnímu orgánu povinna předložit plnou moc od
spoluvlastníků k převzetí vlastnického separátu. Totéž platí, pokud nebude vlastník lesa přebírat
vlastnický separát osobně. Osnovy je možno převzít po celou dobu jejich platnosti, tj. do 31. 12. 2027.
Součástí vlastnického separátu jsou následující dokumenty:
- porostní mapa
- v případě navržené těžby těžební mapa
- hospodářská kniha s plochovou tabulkou
- rámcové směrnice hospodaření pro příslušné hospodářské soubory
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 lesního zákona se pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha,
který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, stává
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závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při
obnově porostu. 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.
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 lesního zákona obdrží každý vlastník lesa osnovu týkající
se jeho lesa bezplatně.
Obecní úřady obcí Hlavatce, Sedlec, Dívčice, Dříteň, tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na
úředních deskách obvyklým způsobem po dobu 15 dní a po uplynutí této doby o zaslání oznámení
zpět na adresu Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, nám.
Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z úřední
desky.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sňato dne: ……………………….…….

Razítko a podpis orgánu potvrzující vyvěšení a sejmutí vyhlášky.

Obdrží (na doručenku):
1. Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 373 48 Dívčice
2. Obec Sedlec, Sedlec 48, 373 47 Sedlec
3. Obec Dívčice, Dívčice 41, 373 48 Dívčice
4. Obec Dříteň, Dříteň 152, 373 51 Dříteň
5. Magistrát města České Budějovice – Ing. Radim Janouch - zde
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