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Pověření výkoncm funkce odborného lesního hospodáře,

RoZHoDNUTi
Městshý ílřad Velké Meziřiči, odbor životniho plostředi.jako věcně přislušný sptávní olgán dle
ustanoven í § 0 zákona č, 5 00/2 004 Sb., splávn í řád, ve znění pozdéj šíchpředpisů (dále jen ,.sprá! n l
řád"), § 2 odst. ] zákona č, 3l4l2002 sb,, o ustanovení obcí s pověřenýnr obecnim úřadem a stanovení
obcí s rozšiřenou působnosti, v€ znění pozdějšich předpisů. a § 48 odst, l písm, l) zákona č- 289/1995
Sb,, o lesích a o změně a doplnění někteťých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějšich předpisů (dále
jen ,.lesni zákon"), a dálejako míslně přislušný splávní orgán ve smyslu ust. § ] l splávniho řádu, po
přezkoumání všech podkladů
1

pověřuje
Lesní družstvo obci Měřín, družstvo, Náměsti 53, 594 42 Měřín, IČ. $4 91 710,
podle§]7odst,6lesníhozákonaavsouladusustanovením§67anásl,spťávnihořáduplovlastnikyIesů
v katastrálních územich cefná, Dědkov, ceřšov, Horní Radslavice, chlumek, Měřín, Milíkov, Na
Pouštich, Pavlínov a Pohořílky u otiná, pro které byla zpracována lesní hospodářská osnova a sami si
nevybralijako odborného lesniho hospodáře práVnickou osobu s příslušnou licencí odboťnéholesniho
hospodáře,

Yýkonem funkce odborného l€sniho

ho§podáře (dále jen

oLH).

Pověřeníje platné s účinnostíod t.1.2020 do 31.12.2021

odůvodnční
Pokud si vlastník lesa do {iměry 50 ha ne\Tbcrc oLII sá11 (§ 3? odst. 3 lcsního zákona), vykonává
v lesích, pro které.jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy íunkci oLH pťávnická osoba, kteú
v uťčenémúlzemívykonává píávo hospodaření ve §tátních lesich, pokud orgán státní správy lesů
nerczhodne o pověřeníjiné právnické nebo íYzickéosoby (§ ]7 odst, ó lesního zákona), Funkci
pověřeného oLH již vykonávalo [,esni družstvo obcí Měřin, díužstvo,Náměstí 53, 594 4.2 Miiin, TČ, 634
91 770 na uvedených katastrálnich územíchna základě pověření MěU Velké Meziřiči. odboru životního
pťostředí Ze dne l4.12.201'7 pod čj. ZP 1493 9712017-tunkr/8340/2017, kter,é bylo platné na obdobi od
l,1. 2018 do ] l,l2,2019, Kjeho činnosti nebylo Ze slrany vlastniků lesů ani olgánu státní sprálT lesťl
zásadních připominek a není důvod ve shora uvedených katastrálnich územich OLtl ,něni!, Časo!éob.Iobi
pověření bylo tedy stanoveno do 31,12.202l. Pověřovaná osoba má k výkonu čnlnosti platnou licenci(od
l4,l2,2017 na dobu l0 let), vydanou dne l3.12.20l7 Městským úřadern Velké Meziřiči, odbo,€,n
životního prostředí, pod číslernjednacím ZPl49l 4412017-íunkrl5836l2017 ,

MilstsKÝ útrADVELKÉMEnŘiči, Radnická 29/1,59413 ve]ké Meriřičí,
tel,;5667a1 í1,fď:566521657,ernail:!r!l!!!]\ rr.rfLli,.t/rL (l (/.
intenret:\\]\]1.1]i,]l!7] ]L l/,Identifiliátordaioróscbrán]§,: gvebilňĎ,
lČ: 00295671, bdko\ni spojeni] xB velkó Nlcziiičí. i, účtu|ýŤ1427751/Ťaa

Náklady na činnost oLH pověřenélro podle § 37 odst, 6 lesniho zákona ve smyslu § ]7 odst. 7 lesního
zákona hradí stát, Tímto rozhodnuti,n neni dotčeno právo kteréhokoliv vlastnika lesa \ybrat si kdykoliv
oLH podle § 37 odst,3lesniho zákona,

poučení účastníků:
Ptoti tomuto ťozhodnuti se lze odvolat podle ustanoveni § 8l a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode
dne jeho oznámeni; plvnfu dnem ]hťltyje den následujici po doťučeníťozhodnuti, odvolání se podává u
Městského úřadu velké Meziříči, odboiu životního prostředí. a ťozhodoval o něln bude Krajský úřad

Kraje vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. odvoláni se podává s potřebnýnr počtem stejnopisů
tak, aby.jeden stejnopis Zůstal sptávnímu oťgánu a aby každý účastníkdostalicdcn stejnopis, Ncpodá - li
účastníkpotřebný počet stejnopisů, \,}hotovije Městský úřad Velké Meziřiči na náklady účastníka.
odvoláníjen proti odůvodněnírozhodnuti je nepřípustné.

otisk úředního lazítka

Ing. Jaroslav Tunkr, v,r.
úř§dnik odboru životního prostředí

Rozdě|ovník:
Účastníci řízení podle usímoýehí§ 27 odsl, 1 spřávního řádu (doporučeně):
_ Lesní družstvo obci Měřín. družstvo. Náměsti 53, 594 42 Měřin (ISDs)
NIl ýědorrlí po nabJ,lí próvrrí moci (ňSDS):
- obecni úřad cerná, Cerná 87,594 42 Měřin
- Obecní úřad Btizkov, Blízkov 79, 594 42 Měřín

obecni úřad otín, otín3'7,594 01 Velké Meziříči
- Obecní úřad Horní Radslavice. Homí Radslavice 45. 594 0l Velké Meziřičí
- obecni úřad Chlumek, Chlumek 6l, 594 42 Měřin
- obecní úřad Pavlínov, Pavlínov l00, 594 0l velké Meziřičí
- Úřad městysu Měřin, Náměsti l06, 594 42 Měřin
- Finanční úřad ve velkém Meziříčí.Hornoměstská 864/39. 594 0l Velké Meziřičí
- Krajs§ úiad Kraje \ ytocina. o/PZ. ol HM. /i7to\a l882 57. 587 ]] Jihlavd
- ťJstav přo hospodářskou úpravu lesů, Nábřežni č.p, l326, Bťandýs nad Labem - Stará Boleslav.
250 0l Brandýs nad Labem
-
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