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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámení vlastníkům lesa o místě a lhůtě předání lesních hospodářských LHO Krnov, 

kód 701 801 v zařizovacím obvodu Krnov 

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy 

lesů v přenesené působnosti podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, tímto v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 17 odst. 1 vyhlášky MZe č. 84/1996 

Sb., o lesním hospodářském plánování oznamuje, že lesní hospodářské osnovy LHO 

Krnov, kód 701 801, (dále jen „LHO“) platné od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2031, zpracované 

v zařizovacím obvodu, který tvoří následující katastrální území:  

Bohušov (606618), Dolní Povelice (630021), Karlov u Bohušova (606626), Kašnice 

u Bohušova (606642), Nová Ves u Bohušova (606651), Brantice (609480), Radim u Brantic 

(609498), Býkov (616508), Čaková (618306), Dívčí Hrad (626147), Sádek u Dívčího Hradu 

(626155), Životice u Dívčího Hradu (626163), Heřmanovice (638722), Hlinka (639249), 

Dlouhá Ves (640841), Hejnov (640859), Holčovice (640867), Jelení u Holčovic (640875), 

Komora (640883), Spálené (640891), Hošťálkovy (646091), Křížová ve Slezsku (646105), 

Staré Purkartice (646113), Vraclávek (646121), Janov u Krnova (656976), Arnultovice 

u Jindřichova (660329), Jindřichov ve Slezsku (660337), Krasov (674036), Krásné Loučky 

(674770), Krnov-Horní Předměstí (674737), Opavské Předměstí (674630), Dubnice (633674), 

Lichnov u Bruntálu (683752), Bučávka (684805), Horní Povelice (643858), Liptaň (684813), 

Burkvíz (693375), Česká Ves u Města Albrechtic (693383), Dlouhá Voda (650374), Hynčice 

u Krnova (650382), Linhartovy (683876), Město Albrechtice (693391), Opavice (683884), 

Piskořov (693405), Valštejn (650391), Ztracená Voda (650404), Osoblaha (713295), Studnice 

u Osoblahy (713317), Petrovice ve Slezsku (656984), Hrozová (648558), Matějovice 

(692328), Rusín (743682), Slezské Pavlovice (713309), Koberno (750514), Městys Rudoltice 

(750549), Nový Les (750557), Pelhřimovy (750565), Ves Rudoltice (750522), Víno 
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(750531), Rudíkovy (770639), Třemešná (770647), Úvalno (775711), Bartultovice (787990), 

Pitárné (788007), Vysoká ve Slezsku (788015), Loučky u Zátoru (791199), Zátor (791202). 

jsou vyhotoveny a vlastníci lesa si mohou převzít vlastnické separáty. LHO jsou 

k dispozici fyzickým a právnickým osobám vlastnícím lesy o výměře menší než 50 ha 

ve shora uvedených katastrálních územích. 

Převzetí LHO vlastníkem je bezplatné. Při přejímání LHO se vlastníci mohou rozhodnout, zda 

vlastnický separát převezmou protokolárně, či nikoliv.  

Vlastníci lesa si mohou vlastnické separáty LHO osobně převzít na Městském úřadu 

Krnov, odboru výstavby a životního prostředí, Vodní 1, 794 01 Krnov, 2. patro, dveře 

č. 613 nebo 614), v úřední hodiny (pondělí nebo středa) v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin 

nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě. LHO se budou předávat 

vlastníkům lesa po celou dobu jejich platnosti tj. do 31. 12. 2031. Vlastníci lesa při předání 

LHO předloží průkaz totožnosti. 

V případě spoluvlastnictví lesa bude LHO protokolárně předána spoluvlastníkům 

s nadpolovičním vlastnickým podílem, nebo jejich zmocněnci na základě písemné plné moci 

udělené spoluvlastníky s nadpolovičním vlastnickým podílem. LHO může protokolárně 

převzít i jiná osoba, která předloží písemnou plnou moc udělenou vlastníkem (spoluvlastníky 

s nadpolovičním podílem). V případě, že v průběhu zpracování nebo platnosti LHO došlo 

ke změně vlastníka, kterou nelze ověřit v katastru nemovitostí, je nutné tuto skutečnost 

doložit listinou (kupní nebo darovací smlouvou s doložkou vkladu vlastnického práva, 

usnesením soudu o projednání dědictví apod.). 

Vlastník lesa, který osnovu převezme protokolem o převzetí, má vůči orgánu státní správy 

lesů méně povinností, neboť hospodaření v rozsahu daném závazným ustanovením zajišťuje 

vlastník za běžných okolností jen v součinnosti s odborným lesním hospodářem (vyjma 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese).  

Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha lesa, který má zájem využít LHO 

pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše 

těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. 

Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít LHO pro hospodaření v lese 

a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je 

nepřekročitelná. 

Nepřevezme-li vlastník LHO protokolárně, nemá stanovena žádná závazná ustanovení. 

Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez protokolu o převzetí převzaté LHO, lze 

provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“). Má-li těžba 

překročit 3m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok (včetně nahodilé těžby prováděné za účelem 

zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených), musí vlastník lesa 

předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření OLH. 
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Poučení 

Vlastník lesa je povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s odborným lesním 

hospodářem. Odborný lesní hospodář zajišťuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření 

podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 

Vlastník lesa má právo vybrat si svého odborného lesního hospodáře. Jméno je povinen 

oznámit místně příslušnému orgánu státní správy lesů, v případě změny odborného lesního 

hospodáře je vlastník lesa tuto změnu rovněž povinen nahlásit Městskému úřadu Krnov, 

orgánu státní správy lesů, a to do 30 dnů. 

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, 

pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy funkci odborného lesního hospodáře 

právnická osoba, která v územní působnosti Městského úřadu Krnov vykonává právo 

hospodaření ve státních lesích - Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. 

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře v lesích, pro které je zpracována lesní 

hospodářská osnova, kterého si vlastník sám nevybral, hradí stát. 

 

 

Městské a obecní úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Krnov 

jsou dle ust. § 25 odst. 3 právního řádu povinny tuto písemnost bezodkladně vyvěsit 

na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Po uplynutí lhůty předmětnou 

písemnost doplňte o datum vyvěšení a sejmutí a vraťte zpět s tímto potvrzením 

na Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí. 

Orgán státní správy lesů doporučujeme příslušným městským a obecním úřadům toto 

oznámení zveřejnit také v místních částech obcí a jiným v místě obvyklým způsobem 

(místním rozhlasem, obecním věstníkem apod.). 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Salvet 

referent odboru výstavby a životního prostředí 

 

Rozdělovník: (doručení veřejnou vyhláškou - fyzické a právnické osoby vlastnící lesů ve shora 

uvedených katastrálních územích o výměře lesního majetku menší než 50 ha) 
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Tato písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce 

Městského úřadu Krnov, Městského úřadu Město Albrechtice a Městského úřadu Janov a dále 

na úředních deskách obecních úřadů Obce Bohušov, Obce Brantice, Obce Býkov-Láryšov, 

Obce Čaková, Obce Dívčí Hrad, Obce Heřmanovice, Obce Hlinka, Obce Holčovice, Obce 

Hošťálkovy, Obce Jindřichov, Obce Jindřichov, Obce Krasov, Obce Lichnov, Obce Liptaň, 

Obce Osoblaha, Obce Petrovice, Obce Rusín, Obce Slezské Pavlovice, Obce Slezské 

Rudoltice, Obce Třemešná, Obce Úvalno, Obce Vysoká, Obce Zátor. 

Obdrží do datové schránky: 

Obce Bohušov, Bohušov 15, 793 99 Osoblaha 

Obec Brantice, Brantice 121, 793 93 Brantice 

Obec Býkov-Láryšov, Býkov - Láryšov 68, 794 01 Krnov 1 

Obec Čaková, Čaková 101, 793 16 Zátor 

Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99 Osoblaha 

Obec Heřmanovice, Heřmanovice 136, 793 74 Heřmanovice 

Obec Hlinka, Hlinka 25, 793 99 Osoblaha 

Obec Holčovice, Holčovice 44, 793 71 Holčovice 

Obec Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, 794 01 Krnov 1 

Město Janov, Janov 19, 793 84 Janov u Krnova 

Obec Jindřichov, Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov u Krnova 

Obec Krasov, Krasov 29, 794 01 Krnov 1 

Město Krnov, Hlavní nám 96/1, 794 01 Krnov 

Obec Lichnov, Lichnov 42, 793 15 Lichnov u Bruntálu 

Obec Liptaň, Liptaň 149, 793 99 Osoblaha 

Město Město Albrechtice, Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice 

Obec Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha 

Obec Petrovice, Petrovice 34, 793 84 Janov u Krnova 

Obec Rusín, Rusín 53, 793 97 Slezské Rudoltice 

Obec Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha 

Obec Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice 

Obec Třemešná, Třemešná 304, 793 82 Třemešná u Krnova 

Obec Úvalno, Úvalno 58, 793 91 Úvalno 

Obec Vysoká, Vysoká 90, 793 99 Osoblaha 

Obec Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor 

 

 

Oznámení musí být dle ust. § 17 odst. 1 vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 

plánování vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ........................ Sejmuto z úřední desky dne: ....................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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