
Informace k výdeji lesních 
hospodářských osnov 
 

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí jako orgán státní správy na úseku 

lesního hospodářství příslušný podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.,  
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
lesního zákona), podle ust. § 48 odst. 3 lesního zákona a na základě ust. § 17 odst. 1 vyhlášky 
č. 84/1996 Sb., Ministerstva zemědělství, o lesním hospodářském plánování oznámil veřejnou 
vyhláškou ze dne 4.7.2019 ZÁMĚR VÝDEJE LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV (dále 
jen LHO) pro zařizovací obvody Havlíčkův Brod (č. 515 811) a Habry (č. 515813) s platností 
od 1.1.2019 do 31.12.2028. Do obou zařizovacích obvodů spadají všechna katastrální území 
obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále jen ORP Havlíčkův Brod). 

 

Vyhláškou sdělujeme, že na ORP Havlíčkův Brod bude vlastníkům lesních majetků do 50 ha, 
pro které není zpracován lesní hospodářský plán, bezplatně vydáván vlastnický separát LHO. 
LHO budou vlastníkům lesa předávány na odboru ŽP, v 1. patře budovy v Rámech 1855  
na základě písemné žádosti. Tiskopis žádosti o výdej dat lesní hospodářské osnovy si lze 
stáhnout na webových stránkách Městského úřadu Havlíčkův Brod na adrese: 
http://muhb.czechproject.eu/lesni-hospodarstvi/.  

Doporučujeme všem zájemcům o LHO se před návštěvou úřadu informovat u příslušného 
referenta na tel. 569 497 206 nebo na e-mailu msobotka@muhb.cz, o jeho přítomnosti. 
Nechá-li se vlastník lesa při předání LHO zastupovat, předloží jeho zástupce dle ust. § 33 

správního řádu písemnou plnou moc. 

Při přebírání LHO má vlastník lesa tyto možnosti: 
1) V případě, že vlastník lesa převezme protokolárně vlastnický separát z LHO, stává se 
osnova pro něho závazným podkladem pro hospodaření v lese. 
a) pro vlastníky o výměře větší než 3 ha 

- závaznými ukazateli jsou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná a 

minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 

b) pro vlastníky o výměře menší než 3 ha 

- závazným ukazatelem je celková výše těžeb, která je nepřekročitelná 

2) V případě, že vlastník lesa nepřevezme protokolárně vlastnický separát z LHO, má osnova 
pro něho pouze informativní charakter a hospodaří podle pravidel daných lesním 

zákonem. 
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