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Dle rozd lovníku

P edávání lesních hospodá ských osnov vlastník m les

Ve ejná vyhláška
Magistrát m sta Frýdku-Místku, odbor životního prost edí a zem d lství (dále jen
„magistrát“), jako orgán státní správy les , p íslušný podle ust. § 61 odst. l písm. c) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , a podle ust. § 48
odst. 2 písm. d) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní n kterých zákon (lesní
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a podle § 25 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , v souladu s ust. § 17 odst. 1 vyhlášky . 84/1996 Sb., o lesním
hospodá ském plánování,
oznamuje
vlastník m les (s vým rou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se v katastrálních
územích Brušperk, Krmelín, Oprechtice ve Slezsku, Paskov, Sta í ( ást), epišt , Lískovec
u Frýdku – Místku ( ást), Sedlišt ve Slezsku ( ást), Ka ovice, Žermanice ( ást), Pitrov, Horní
Sob šovice, Dolní Sob šovice, Volovec, Dolní Domaslavice, T anovice, Lu ina ( ást),
Kocurovice ( ást), Horní Domaslavice ( ást), Vojkovice ( ást), Dolní Tošanovice ( ást) a
Horní Tošanovice ( ást), že
dne 18. ervna 2008 budou od 8:00 hod. do 17:00 hod.
na pracovišti magistrátu ve Frýdku-Místku, ul. Palackého 115, 4. nadzemní podlaží,
v kancelá i . 431, p edávány lesní hospodá ské osnovy Šenov, za izovací obvod FrýdekMístek, s platností od 1.1.2008 do 31.12.2017 (dále jen „LHO“).
Vlastníci les (s vým rou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se ve shora uvedených
katastrálních územích nebo jejich ástech, v p ípad zájmu využít LHO pro hospoda ení v lese,
obdrží vlastnické separáty LHO, týkající se jejich les , na vyžádání bezplatn na základ
písemného potvrzení o p evzetí. P i p evzetí vlastnického separátu LHO je nutno p edložit
pr kaz totožnosti a v p ípad , že vlastnický separát LHO nep evezme vlastník lesa osobn ,
také plnou moc pro p evzetí. Vlastníci les , kte í nebudou moci p evzít vlastnický separát LHO
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ve shora uvedeném termínu, mohou tak u init na stejném míst po dobu platnosti LHO,
v ú ední dny magistrátu, a to v pond lí a st edu v dob od 8:00 do 17:00 hod., ve tvrtek
v dob od 13:00 do 15:00 hod.
Poznámka: U ástí katastrálních území se jedná o tu ást, která se nachází v územním obvodu
Lesní správy Ostrava, se sídlem T šínská 993, 739 34 Šenov (Lesy eské republiky, s.p.).
Magistrát upozor uje m sta a obce, uvedené v rozd lovníku, na povinnost bezodkladn vyv sit
toto oznámení na své ú ední desce po dobu nejmén 15 dn . Oznámení je nutné zve ejnit též
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.

Jaroslav Zezula
vedoucí odboru ŽPaZ

Rozd lovník:
a) na v domí (s možností ú asti na p edávání LHO)
L R, s.p., Lesní správa Ostrava, T šínská 993, 739 34 Šenov
Ostravské m stské lesy, s.r.o., A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava – Záb eh
Ing. Ji í Czernek, 739 95 Byst ice 1110
b) k vyv šení na ú ední desce a ke zve ejn ní též zp sobem umož ujícím dálkový p ístup
obdrží
Statutární m sto Frýdek-Místek
M sto Brušperk
Obec Paskov
Obec Sta í
Obec Krmelín
Obec epišt

Obec Sedlišt
Obec Ka ovice
Obec Žermanice
Obec Sob šovice
Obec Dolní Domaslavice
Obec T anovice

Vyv šeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko obecního ú adu:

Magistrát m sta Frýdku-Místku

Obec Lu ina
Obec Horní Domaslavice
Obec Vojkovice
Obec Dolní Tošanovice
Obec Horní Tošanovice
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