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Věc: Výzva k protokolárnímu převzetí lesní hospodářské osnovy

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavruho města Prahy (dále jen OZP MHMP) jako
příslušný správní orgán podle § 31 odst. 2 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve mění pozdějších změn a doplňků a podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona Č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve mění pozdějších změn a doplňků (dále jen
lesní zákon), Vás vyzývá

k protokolárnímu převzetí lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO) pro Váš lesní majetek

v budově Magistrátu hlavruho města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 4. patro, číslo
dveří 402, v úřední hodiny (pondělí 12:00-17:00, středa 8:00-18:00), popř. mimo úřední hodiny
dle předchozí domluvy. Přesný termín je možno předem domluvit na tel. čísle 236004237
(Ing. Fink).

Podle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha
ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský
plán, zpracovávají lesní hospodářské osnovy. Náklady na jejich pořízení hradí stát, a proto
budou LHO vlastníkům lesa předány bezplatně.
Pokud má vlastník lesa zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolárně ji od orgánu
státní správy lesů převezme, stávají se pro něj závazným ustanovením tyto údaje lesní
hospodářské osnovy:
a) pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha

- je nepřekročitelná celková výše těžeb
- je závazný minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů

b) pro vlastníka lesa o výměře 3 ha a menší
- je nepřekročitelná celková výše těžeb
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Protokolární převzetí LHO a hospodaření podle těchto osnov není, jak vyplývá např. z § 25
odst. 3 a § 33 odst.3 lesního zákona, pro vlastníka lesa povinné.

V každém případě, tedy i bez převzetí LHO, je však vlastník lesa povinen dodržovat veškerá
ustanovení lesního zákona (v případě těžeb a obnovy lesa zejména jeho § 33 a § 31) a
hospodaření v lese zajišťovat v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem.

v z. Ing. Jana C i b u I k o v á
Ing. Veronika Mil á č k o v á, Ph.D.
ředitelka odboru

Rozdělovník:

- vlastníci lesa o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracovaný lesní hospodářský
plán, na katastrálních územích: Bohnice, Braník, Břevnov, Černý Most, Čimice, Dejvice,
Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Ďáblice, Háje, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holyně,
Horní Měcholupy, Hostavice, Hostivař, Hrdlořezy, Chodov, Jinonice, Kamýk, Kobylisy,
Košíře, Krč, Kunratice, Kyje, Lhotka, Libeň, Liboc, Lysolaje, Malá Chuchle, Malešice,
Michle, Motol, Nebušice, Petrovice, Podolí, Přední Kopanína, Radlice, Ruzyně, Řeporyje,
Řepy, Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobín, Stodůlky, Strašníce, Střešovice, Suchdol, Troja,
Třeboníce, Veleslavín, Velká Chuchle, Vokovice, Vršovice, Vysočany, Záběhlice, Žižkov
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