Informace pro vlastníky lesa
Lesní hospodářské osnovy
Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než
50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán,
zpracovávají lesní hospodářské osnovy (dále jen „osnovy“).
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.
Těžbu v lese, ve kterém vlastník hospodaří bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze
provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře.
Má-li těžba překročit 3 m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten,
kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozuměn orgán státní správy lesů a doložit vyjádření
příslušného odborného lesního hospodáře.
Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa
bezplatně.
Pro správní obvod Městského úřadu Hustopeče vydává osnovy Petr Berka, odbor životního
prostředí, 519 441 083, meil berka@hustopece.cz
Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení
lesních hospodářských osnov a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých
porostech. Souhrnné údaje lesní hospodářské evidence předá vlastník lesa orgánu státní
správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.
Lesy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče jsou zařazeny do dvou
lesních hospodářských celků (LHC):
LHC Židlochovice
Území LHC Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče, jsou vymezeny těmito katastrálními
územími, v nichž se nachází lesy, pro něž jsou zpracovány osnovy: Boleradice, Bořetice u
Hustopečí, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Klobouky u Brna,
Kobylí na Moravě, Křepice u Hustopečí, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí,
Nikolčice, Pouzdřany, Starovice, Šakvice, Šitbořice, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice,
Vrbice u Velkých Pavlovice.
Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa, pro něž jsou zpracovány osnovy,
činí 1318,18 ha, z toho je 1276,34 ha porostní půdy. Do zařizovacího obvodu jsou zahrnuty
lesy 2808 vlastníků s výměrou skupiny parcel nad 50 m².
Pro LHC Židlochovice jsou zpracovány osnovy na období od 1.1.2010 do 31.12.2019

LHC Bučovice
Území LHC Bučovice, zařizovací obvod Hustopeče, jsou vymezeny těmito katastrálními
územími, v nichž se nachází lesy, pro něž jsou zpracovány osnovy: Bohumilice, Borkovany,
Klobouky u Brna (LHO v obou LHC), Krumvíř, Velké Hostěrádky.
Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa, pro něž jsou zpracovány osnovy,
činí 121,35 ha, z toho 119,17 ha porostní půdy.
Pro LHC Bučovice jsou zpracovány osnovy na období od 1.1.2006 do 31.12.2015

Odborný lesní hospodář
Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním
hospodářem, který zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese.
Funkci odborného lesního hospodáře vykonávají v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy:
-

Lesy České republiky, s. p., pro lesy v LHC Židlochovice, kontakt: Ing. Milan
Novotný, novotny.lz4@lesycr.cz

-

Ivan Medek pro lesy v LHC Bučovice, kontakt: 682 01 Vyškov, Na Vyhlídce 557/22,
tel. 724 523 891, meil I.Medek@seznam.cz

Vlastník lesa má právo si vybrat odborného lesního hospodáře sám. Jeho jméno je povinen
oznámit orgánu státní správy lesů do 30 dnů.

Další informace o činnosti odborného lesního hospodáře vykonávané Lesy ČR, s. p., najdete
zde: http://www.lesycr.cz/odborne-rady/cinnost-olh-u-lesu-cr/Stranky/default.aspx
Další kontakty na pracovníky Lesního
http://www.lesycr.cz/lz4/Stranky/Default.aspx
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