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Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předání souhrnných údajů
lesní hospodářské evidence
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, se
na Vás obrací s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické osoby) jsou dle § 40 z.č. 289/95 Sb.
o lesích (dále jen „LZ“) povinni vést lesní hospodářskou evidenci:
A) o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Obnovou lesa (§ 2 LZ) se rozumí
soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu. To znamená, že
vlastník eviduje na jednotlivé porosty:
1. těžbu, druh těžby – jednotka: m3
2. zalesnění – v členění dle druhů dřevin, jednotka: ha. Dle § 29, odst. 3 zák.č. 289/95
Sb., o lesích, v platném znění, je vlastník lesa povinen vést evidenci o původu
selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při
obnově lesa a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od obnovy lesa nebo
zalesnění. Dle § 3 vyhl.č.139/2004 Sb.: evidence o původu reprodukčního materiálu
je vedena podle druhu dřeviny, evidenčního čísla uznané jednotky, způsobu
pěstování, množství a místa (porostu) a času, kdy byl reprodukční materiál použit.
3. ochrana lesa – vylepšování, vyžínání, ochrana proti okusu zvěří (ha), příp. další
ochranná opatření atd.
B) o závazných ustanoveních osnov (LHO) – v případě, že obec protokolárně převzala
LHO, eviduje na porost údaje o: těžbách, zalesnění (závazný podíl melioračních a
zpevňujících dřevin) a o provedených výchovných zásazích v porostech do 40 let věku.
Fyzická osoba eviduje v případě převzetí LHO údaje o těžbách a v případě vlastníka lesa
nad 3 ha též údaje o podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
Lesní hospodářskou evidenci vede vlastník lesa průkazně, trvale nesmazatelným způsobem
a průběžně a to ve spolupráci s příslušným odborným lesním hospodářem. Pověření
odborní lesní hospodáři či OLH ze zákona poskytnou vlastníkům lesa přiměřenou součinnost
tak, aby vlastníci lesů mohli splnit svou zákonnou povinnost.
Souhrnné údaje dle § 40, odst. 1 LZ předává vlastník lesa orgánu státní správy lesů, tj.
Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár
nad Sázavou, zpětně za běžný rok do 31.3. následujícího roku prostřednictvím přiloženého
tiskopisu.
Pokud vlastník lesa uvádí své dřevo na trh ( např.: prodej části svého dříví třetí osobě)
a neponechává si ho pouze pro svou potřebu, pak je povinen souhrnné údaje o své
lesní hospodářské evidenci předat orgánu státní správy lesů do 31.3.2017 na
přiložených „zelených“ tiskopisech (fyzická osoba, právnická osoba). Tyto tiskopisy
vám v příloze rovněž zasíláme.
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Tato povinnost jednotlivých vlastníků lesa (obcí, ostatních právnických osob, fyzických osob,)
není v části případů plněna. Proto považuje orgán státní správy lesů za vhodné využít
možností obcí k upozornění na výše uvedené skutečnosti. Z tohoto důvodu se na Vás
obracíme s žádostí o spolupráci a o zveřejnění níže uvedeného textu způsobem
v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem či ústní nebo písemnou formou (např.:
v místním tisku, vyvěšením na úřední desce).

Příklad textu pro opakované vyhlášení rozhlasem:
„Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust. § 40 lesního zákona
předat Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné
údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2016, kterou vypracovává vlastník lesa ve
spolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven
termín do 31. 3. 2017. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na obecním (městském) úřadě“.
Děkujeme za spolupráci a za přenesení výše uvedených informací do Vašich obcí.

Ing. Jaroslav D O U B E K
vedoucí odboru životního prostředí
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Rozdělovník (obdrží):

obce správního obvodu – do DS

Na vědomí:

pověření OLH, Lesy ČR, s.p. – do DS, popř. doporučeně

příloha:

tiskopis o předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence –
obecný -1x
tiskopis o předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence –
v případě uvedení dřeva na trh – 1x fyz., 1x práv. osoba

