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Jeseník, dne 27. 7. 2018

Veřejná vyhláška
Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů obce s rozšířenou
působností, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování, oznamuje všem vlastníkům lesa o výměře menší než 50 ha nacházejícím se
v katastrálních územích Adolfovice, Bernartice u Javorníka, Bílá Voda u Javorníka, Bílý Potok, Buková
u Bernartic, Bukovice u Jeseníka, Černá Voda, Česká Ves, Dolní Červená Voda, Dolní Fořt, Dolní Les, Dolní
Lipová, Dolní Skorošice, Dolní Údolí, Domašov u Jeseníka, Fojtova Kraš, Horní Heřmanice u Bernartic, Horní
Hoštice, Horní Lipová, Horní Skorošice, Horní Údolí, Hradec u Jeseníka, Hukovice u Velké Kraše, Hundorf,
Javorník-město, Javorník-ves, Jeseník, Kamenička u Bílé Vody, Kobylá, Kolnovice, Malá Kraš, Mikulovice
u Jeseníka, Nová Červená Voda, Nová Ves u Jeseníka, Nové Vilémovice, Ondřejovice v Jeseníkách, Ostružná,
Petrovice u Skorošic, Petříkov u Branné, Písečná u Jeseníka, Rejvíz, Rokliny, Seč u Jeseníka, Stará Červená Voda,
Studený Zejf, Supíkovice, Široký Brod, Tomíkovice, Travná u Javorníka, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké
Kunětice, Vidnava, Vlčice u Javorníka, Vojtovice, Zálesí u Javorníka, Zlaté Hory v Jeseníkách, Žulová, že pro
jejich lesní majetky byly v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zpracovány lesní hospodářské osnovy na období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027.
Lesní hospodářské osnovy ve formě vlastnického separátu budou vydány bezplatně vlastníkům, resp.
spoluvlastníkům s nadpolovičním podílem vlastnictví proti podpisu, případně pověřené osobě (nutno doložit
písemnou plnou moc) nebo budou na základě písemného vyžádání zaslány na adresu vlastníka nebo jednoho
ze spoluvlastníků.
Lesní hospodářské osnovy je možno převzít na Městském úřadě Jeseník, odboru životního prostředí, Karla
Čapka 10/1147, Jeseník, kancelář č. 445, a to v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 – 17.00 hod.,
nebo v jiný termín po předchozí telefonické domluvě na výše uvedeném čísle.
Při přejímání osnovy se vlastníci, resp. spoluvlastníci mohou rozhodnout, zda separát převezmou protokolárně
či nikoliv. V případě protokolárního převzetí osnovy se pro vlastníka lesa o výměře nad 3 ha lesa stávají
závaznými dvě ustanovení: maximální celková výše těžeb a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově
porostů. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha je v případě protokolárního převzetí závazné pouze nepřekročení
celkové výše těžeb.
Nepřevezme-li vlastník osnovu protokolárně, nemá stanovena závazná ustanovení, musí však plnit písemnou
ohlašovací povinnost 30 dní před každou těžbou, která překročí 3 m3 na 1 ha jeho lesního majetku za rok
(jedná se i o souše, zlomy, vývraty, kůrovcovou hmotu apod.) a k tomu dokládat vyjádření odborného lesního
hospodáře.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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