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Upozornění vlastníkům lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE)

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní

správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a dále v souladu se zákonem

č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a jeho prováděcím právním předpisem

vyhl.  MZe  č.  285/2013  Sb.,  o  rozsahu  a  způsobu  předávání  informací  do  centrální  evidence

hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, 

upozorňuje vlastníky lesa na jejich povinnost předat orgánu státní správy lesů souhrnné údaje

lesní hospodářské evidence za rok 2017, a to nejpozději do 31. března 2018. 

Pozn.:  Upozorňujeme,  že lesní  hospodářská evidence doručená po tomto nejzazším zákonném termínu k
orgánu státní správy lesů bude brána jako nesplnění zákonné povinnosti vlastníkem lesa, tedy stejně, jako by
ji vlastník lesa orgánu státní správy vůbec nepředal !!!

Podle § 40 odst. 1 lesního zákona je vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění

závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Podle § 40

odst. 2 lesního zákona předá vlastník lesa souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 za uplynulý kalendářní

rok orgánu státní správy lesů vždy do konce března. Vlastníci lesa použijí formulář „Lesní hospodářská

evidence pro vlastníka s 1 LHC“, který je k dispozici na webové stránce 

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece

nebo u  orgánu  státní  správy lesů  na  Městském úřadu Nové  Město  na  Moravě,  odboru  stavebním a

životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 3. podlaží, č. dveří 3.311.

Podle  §  37  lesního  zákona  je  vlastník  lesa  povinen  zajišťovat  hospodaření  v  lesích  v  součinnosti  s

odborným lesním hospodářem.  Odborný lesní hospodář (dále jen „OLH“).  zabezpečuje vlastníku lesa

odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

V  lesích  vlastníků  do  výměry  50  ha  (kromě  těch,  kteří  si  vybrali  OLH  sami),  jsou  pověřeni

výkonem funkce OLH pro jednotlivá katastrální území: 

Ing.  Jiří  Driml (tel.:  602 519 378, mail:  jiri.driml@email.cz),  Podlesí  29, 592 02 Svratka – na k.  ú.

Daňkovice, Krásné nad Svratkou a Podlesí u Sněžného a Spělkov.

Ing. Milan Jakoš (tel.: 603 424 341, mail: milan.jakos@seznam.cz), Unčín 26, 592 42 Jimramov – na

k. ú. Ubušín. 
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Ing. Jiří Laštovička (tel.: 732 874 510, mail: lastovicka.jirka@seznam.cz), Petrovice 77, 592 31 Nové

Město na Moravě – na k. ú. Dlouhé na Moravě, Hlinné, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Křídla,

Maršovice u Nového Města na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě,

Olešná na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec, Radešínská Svratka, Radňovice,

Rokytno na Moravě, Řečice nad Bobrůvkou, Slavkovice, Vlachovice u Rokytna a Zubří.

Lesy České republiky, s.p., LS Nové Město na Moravě, Školní 460, 592 31 Nové Město na Moravě

- Ing. Jaroslav Zeman (tel.: 725 257 967, mail: jaroslav.zeman@lesycr.cz ) – na k. ú. Mirošov u Bobrové.

- Ing. Vít Šimurda (tel.: 724 524 200, mail: vit.simurda@lesycr.cz) – na k. ú. Tři Studně.

STOPR, s.r.o., U Jatek 77, 592 31 Nové Město na Moravě

- I  ng.  Pavel  Štorek (tel.:  775 215 490)  –  na  k.  ú.  Borovnice  u  Jimramova,  Jimramov,  Sedliště  u

Jimramova a Trhonice.

- p. Miloš Ostrýž (tel.: 602 610 239) – na k. ú. Blatiny, Bobrůvka, České Křižánky, České Milovy, Dolní

Bobrová,  Fryšava  pod  Žákovou  horou,  Horní  Bobrová,  Javorek,  Jimramovské  Pavlovice,  Kadov  u

Sněžného,  Koníkov,  Krátká,  Kuklík,  Líšná,  Míchov,  Moravské  Křižánky,  Nový Jimramov,  Odranec,

Podolí  nad  Bobrůvkou,  Račice  u  Dlouhého,  Radešín  nad  Bobrůvkou,  Roženecké  Paseky,  Samotín,

Sněžné na Moravě, Studnice u Rokytna, Věcov a Vříšť.

Tato povinnost se vztahuje i na vlastníky lesa nad 50 ha !!!

Vlastníci lesa si dále mohou vytisknout a prostudovat brožury „Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha“ I.,

II.,  III.  a  IV.  díl  na   http://www.uhul.cz/nase-cinnost/poradenstvi-v-lesnim-hospodarstvi/informacni-

materialy . 

 

Ing. Lenka Jamborová, v.r.
vedoucí odboru

Žádáme městský úřad, úřady městysů a obecní úřady na území správního obvodu ORP Nové Město na
Moravě  o  bezodkladné vyvěšení  tohoto  dokumentu  do data  31.03.2018 na  úředních  deskách  a  současně

zveřejnění tohoto dokumentu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Po uvedeném datu požadujeme podání zprávy o vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

  

Datum vyvěšení: _______________________                       Datum sejmutí: ______________________ 

………………………………….....................                          .………………………………......................
Podpis a razítko oprávněné osoby,                                          Podpis a razítko oprávněné osoby,

         potvrzující vyvěšení                                                                 potvrzující sejmutí

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/poradenstvi-v-lesnim-hospodarstvi/informacni-materialy
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/poradenstvi-v-lesnim-hospodarstvi/informacni-materialy
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Rozdělovník: 

Vlastníci  lesů  na  území  ORP  Nové  Město  na  Moravě  –  doručeno  vyvěšením  na  úřední  desce

prostřednictvím úředních desek úřadů městského, městysů a obecních (zasláno jim datovou schránkou): 

1. Městský úřad Nové Město na Moravě (y67bvir)
2. Úřad městyse Bobrová (ithbpzs)
3. Městský úřad Jimramov (pe9b4j8)
4. Úřad městyse Sněžné (uk7bbeu)
5. Obecní úřad Bobrůvka (326a8fu)
6. Obecní úřad Borovnice (pqpbsna)
7. Obecní úřad Daňkovice (h7cavnt)
8. Obecní úřad Dlouhé (rqfbqxx)
9. Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou (ccdaw9e)
10. Obecní úřad Javorek (5bnb8fp)
11. Obecní úřad Kadov (gpgbvaf)
12. Obecní úřad Krásné (vwxaw96)
13. Obecní úřad Křídla (sh8aq83) 
14. Obecní úřad Křižánky (uzubme2)
15. Obecní úřad Kuklík (6p8aw93) 
16. Obecní úřad Líšná (w44a8jp)
17. Obecní úřad Mirošov (vbvb7r5) 
18. Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě (hqxaq87)
19. Obecní úřad Nový Jimramov (sizaysu)
20. Obecní úřad Podolí (369brjn)
21. Obecní úřad Račice (fhhaxat)
22. Obecní úřad Radešín (gprav99)
23. Obecní úřad Radešínská Svratka (rvsavw8) 
24. Obecní úřad Radňovice (2xiay5i)
25. Obecní úřad Řečice (aayat78)
26. Obecní úřad Spělkov (8yfayr6)
27. Obecní úřad Tři Studně (8xnaq7c)
28. Obecní úřad Věcov (zrybj3z)
29. Obecní úřad Vlachovice (u3sas6c)
30. Obecní úřad Zubří (cc9aug7)
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