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Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře.
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a § 48 odst. 1 písm. l) 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 jako místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 11 správního řádu, po
přezkoumání všech podkladů
pověřuje

Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČ: 634 91 770,
podle § 37 odst. 6 lesního zákona a v souladu s ustanovením § 67 a násl. správního řádu pro vlastníky lesů
v katastrálních územích Černá, Dědkov, Geršov, Horní Radslavice, Chlumek, Měřín, Milíkov, Na
Pouštích, Pavlínov a Pohořílky u Otína, pro které byla zpracována lesní hospodářská osnova a sami si
nevybrali jako odborného lesního hospodáře právnickou osobu s příslušnou licencí odborného lesního
hospodáře,
výkonem funkce odborného lesního hospodáře (dále jen OLH).
Pověření je platné s účinností od 1.1.2022 do 31.12.2024
Odůvodnění
Pokud si vlastník lesa do výměry 50 ha nevybere OLH sám (§ 37 odst. 3 lesního zákona), vykonává
v lesích, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy funkci OLH právnická osoba, která
v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů
nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby (§ 37 odst. 6 lesního zákona). Funkci
pověřeného OLH již vykonávalo Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČ: 634
91 770 na uvedených katastrálních územích na základě pověření MěÚ Velké Meziříčí, odboru životního
prostředí ze dne 27.11.2019 pod č.j. ŽP/119490/2019-tunkr/35306/2019, které bylo platné na období
od 1.1.2020 do 31.12.2021. K jeho činnosti nebylo ze strany vlastníků lesů ani orgánu státní správy lesů
zásadních připomínek a není důvod ve shora uvedených katastrálních územích OLH měnit. Časové období
pověření bylo tedy stanoveno do 31.12.2024. Pověřovaná osoba má k výkonu činnosti platnou licenci (od
14.12.2017 na dobu 10 let), vydanou dne 13.12.2017 Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem
životního prostředí, pod číslem jednacím ŽP/49144/2017-tunkr/5836/2017.
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Náklady na činnost OLH pověřeného podle § 37 odst. 6 lesního zákona ve smyslu § 37 odst. 7 lesního
zákona hradí stát. Tímto rozhodnutím není dotčeno právo kteréhokoliv vlastníka lesa vybrat si kdykoliv
OLH podle § 37 odst. 3 lesního zákona.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode
dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u
Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad
Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá - li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Tunkr, v.r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně):
- Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín (ISDS)
Na vědomí po nabytí právní moci (ISDS):
- Obecní úřad Černá, Černá 87,594 42 Měřín
- Obecní úřad Blízkov, Blízkov 79, 594 42 Měřín
- Obecní úřad Otín, Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí
- Obecní úřad Horní Radslavice, Horní Radslavice 45, 594 01 Velké Meziříčí
- Obecní úřad Chlumek, Chlumek 61, 594 42 Měřín
- Obecní úřad Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí
- Úřad městysu Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
- Finanční úřad ve Velkém Meziříčí, Hornoměstská 864/39, 594 01 Velké Meziříčí
- Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ, OLHM, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
- Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Nábřežní č.p. 1326, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
250 01 Brandýs nad Labem
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