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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí jako věcně příslušný orgán státní
správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) a dle § 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 jako místně příslušný úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje
v souladu s § 25 odst. 4 lesního zákona a § 17 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu a místo, kde vlastník lesa o výměře menší než 50 ha,
který se nachází v zařizovacím obvodu Kostelec nad Orlicí bezplatně obdrží vlastnický separát lesní
hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) s platností od 01.01.2021 do 31.12.2030.
LHO jsou vypracovány v zařizovacím obvodu Kostelec nad Orlicí, který tvoří celá katastrální území:
Borohrádek
Borovnice u Potštejna
Častolovice
Čestice u Častolovic
Číčová
Doudleby nad Orlicí
Hoděčín
Hřibiny
Chleny

Kostelecká Lhota
Kostelecké Horky
Kostelec nad Orlicí
Krchleby u Kostelce nad Orlicí
Malá Čermná nad Orlicí
Olešnice u Rychnova nad Kněžnou
Rájec
Svídnice u Kostelce nad Orlicí
Šachov u Borohrádku

Tutleky
Velká Čermná nad Orlicí
Velká Ledská
Vrbice u Kostelce nad Orlicí
Vyhnánov
Zdelov
Žďár nad Orlicí

Vlastníci lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha) nacházející se ve shora uvedených katastrálních
územích, v případě zájmu využít LHO pro hospodaření v lese, obdrží vlastnické separáty LHO týkající
se jejich lesů na vyžádání bezplatně dle § 25 odst. 4 lesního zákona.
Separát lesní hospodářské osnovy si vlastníci lesů mohou protokolárně převzít na Městském úřadě
Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, první patro č. dveří B-106, a to od 01.09.2021, zpravidla každé
pondělí a středu v době od 8 do 17 hod., popřípadě v jiný předem dohodnutý termín.
Vlastnické separáty mohou být převzaty na základě písemného potvrzení o jejich převzetí. Při převzetí
vlastnického separátu LHO je nutno předložit průkaz totožnosti, v případě, že vlastnický separát LHO
nemůže převzít vlastník lesa osobně, je možné separát vydat na základě předložené plné moci.
V případě spoluvlastnictví platí příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 1115 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) tedy, že pokud neexistuje většinový spoluvlastník pozemku, může
osnovu převzít i tzv. menšinový vlastník, ale pouze za podmínky písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků nakládajících většinou podílů.
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
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V případě, kdy si jsou oba vlastníci rovni, tj. každý vlastní polovinu pozemku, může takovýto vlastník
osnovu převzít pouze za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníka tohoto pozemku.
Nájemci, výpůjčitelé nebo pachtýři pozemku mohou protokolárně převzít osnovu za předpokladu,
že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, nebo pachtovní smlouva tak stanovuje.
Dle § 25 odst. 3 lesního zákona je pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít
osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí je převezme, se stává závaznou celková výše
těžby, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů.
Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem
o převzetí je převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.
Dle § 33 odst. 3 lesního zákona hospodaří-li vlastník lesa bez schváleného plánu nebo bez protokolem
převzaté osnovy lze provést těžbu v lese jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Má-li těžba
překročit 3 m3 na 1 ha za kalendářní rok musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost,
i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření
příslušného odborného lesního hospodáře.
Správní orgán tímto žádá obce o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým dle § 25 odst. 3 správního řádu. Po uplynutí lhůty žádáme o vrácení na městský úřad Kostelec
nad Orlicí stavební úřad-životní prostředí.

Bc. Lucie LÉDROVÁ
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu-životního prostředí

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto z úřední desky dne

Zveřejněné oznámení bylo shodně vyvěšeno na elektronické úřední desce.
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ROZDĚLOVNÍK:
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
Obec Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Čermná nad Orlicí, Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Obec Hřibiny-Ledská, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Chleny, Chleny 68, 517 45 Chleny
Obec Kostelecké Horky, Kostelecké Horky 58, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Krchleby, Krchleby 32, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Olešnice, Olešnice 63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou
Obec Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Vrbice, Vrbice 14, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Zdelov, Zdelov 44, 517 21 Týniště nad Orlicí
Obec Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí
Dále obdrží (na vědomí OLH)
Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou
Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň
Lesní Družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno
Pan Pavel Nadrchal, V Sítinách 593, 517 21 Týniště nad Orlicí

UID: muksvp21v008i3
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
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