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Veřejná vyhláška
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu „Znojmo II“ obdrží lesní
hospodářskou osnovu (LHO).
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 61 odst.
1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon), a podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),

oznamuje
podle § 17 odst.1 vyhlášky MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále jen vyhláška),
v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu, fyzickým a právnickým osobám, které vlastní lesy o
výměře menší než 50 ha v katastrálních územích
Běhařovice, Ratišovice, Blanné, Boskovštejn, Černín, Grešlové Mýto, Hevlín, Hostim, Jiřice u
Moravských Budějovic, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovice, Litobratřice, Pavlice,
Prokopov, Rozkoš u Jevišovic, Slatina u Jevišovic, Střelice u Jevišovic, Přeskače a Újezd nad Rokytnou

lhůtu a místo
kde vlastník lesa obdrží bezplatně separát lesní hospodářské osnovy (LHO) týkající se jeho lesa.
Místo předání: Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, kancelář dveře č. 407 (3. poschodí), nám.
Armády 1213/8, 669 01 Znojmo.
Lhůta předání: Do 31.3.2011 v pondělí a středu v době od 7:00 do 16:00 hodin. Mimo tyto dny pouze po
předchozí telefonické dohodě s příslušným pracovníkem (tel. 515216404). Separáty LHO budou předávány
také po této lhůtě.
Pro převzetí separátu LHO se vlastník lesa (u právnické osoby statutární zástupce) nebo osoba jim zmocněná
prokáže průkazem totožnosti. Zmocnění k zastupování vlastníka lesa je třeba prokázat plnou mocí. V
případě spoluvlastnictví lesa je pro převzetí nutná také plná moc od ostatních spoluvlastníků. V případech
změny vlastníka lesa, která nebyla dosud zapsána v katastru nemovitostí, je třeba vlastnictví lesa doložit
(např. usnesením soudu, kupní smlouvou).

Městské a obecní úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Znojma jsou podle
ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu povinny tuto písemnost bezodkladně vyvěsit na svých
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.
Ing. Jan Trávníček
odborný referent
státní správy lesů

________________________________________________________________________________
Vyvěšeno dne :
Datum:

Sejmuto dne :
Razítko městského (obecního) úřadu a podpis:

________________________________________________________________________________
Po uplynutí lhůty předmětnou písemnost doplňte o datum vyvěšení a sejmutí a po potvrzení ji založte pro
průkaznost splnění této zákonné povinnosti při doručování veřejnou vyhláškou. Nevracejte zpět MěÚ Znojmo.

Toto oznámení veřejnou vyhláškou obdrží:
Všechny městské a obecním úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Znojma.
Na vědomí odborní lesní hospodáři (§ 37 odst. 2 lesního zákona):
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo,
Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 66715 Židlochovice,
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Třebíč, tř. 9. května 29, 67401 Třebíč,
Ludvík Kamil, Slatina č.p. 41, 67153 Jevišovice,
Zekl Josef, Lidická 574, 69183 Drnholec.

