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M A G I S T R Á T  M Ě S T A   L I B E R E C 

Odbor životního prostředí 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

 
       
 obdrží: dle rozdělovníku 
       
       
       

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec 

      CJ MML 176409/22 

SZ CJ MML 020940/20 

Ing. Kopecký/485 244 877 16.8.2022 

Počet listů 1          Počet příloh 2        Počet listů, sv. příloh 2 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako orgán státní 

správy lesů podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů v platném znění (dále jen „lesní zákon“), příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 

písm. d) téhož zákona informuje podle ustanovení § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb. o lesním 

hospodářském plánování (dále jen „vyhláška“) o možnosti 

 

PŘEVZETÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV 

(LHO ORP Liberec zařizovací obvod Frýdlant) 

 

zpracovaných pro lesní pozemky drobných vlastníků lesa, tj. vlastníků o výměře lesního majetku menší 

než 50 ha v k. ú. Dolní Vítkov, Horní Chrastava, Horní Vítkov, Chrastava I, Mníšek u Liberce, Nová 

Ves u Chrastavy, Oldřichov v Hájích.  

 

Vlastnický separát obsahuje výpis hospodářské knihy, plochovou tabulku a lesnické mapy. 

 

Lesní hospodářskou osnovu je možné obdržet v sídle správního orgánu v Liberci na adrese 

Nám. Dr. E. Beneše č. p. 183/22, Liberec, v kanceláři č. 331 v úředních hodinách (pondělí 

a středa, 08:00 - 17:00, v další dny pouze po předchozí telefonické domluvě).  

 

Dle ust. § 25 odst. 3 lesního zákona se pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem 

využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, 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 osnovu pro hospodaření v lese a protokolem 

o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.  

 

Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně. 

 

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 vyhlášky se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou. 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Rašín, v. r. 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Eva Vacková 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 

 

den vyvěšení: ………………… den sejmutí: ………………………. 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 

 

 

 

 

 
Obdrží ke zveřejnění na úřední desce: 

 

 Městský úřad Chrastava, ID schránky: awcbeyc 

 Obecní úřad Mníšek, ID schránky: prjbpvy 

 Obecní úřad Oldřichov v Hájích, ID schránky: 6tfbi63 

 Obecní úřad Nová Ves, ID schránky: 9yjbi7g 
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