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Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa 
 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), 
jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 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, v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování, 

 
o z n a m u j e 

 
vlastníkům lesa (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se v katastrálních územích 
 
 
- Baška -  Místek 
- Bruzovice - Morávka 
- Bukovice u Dobratic - Nižní Lhoty 
- Dobrá u Frýdku-Místku - Nošovice 
- Dobratice -  Panské Nové Dvory 
- Dolní Tošanovice (část) -  Pazderna 
- Frýdek - Pražmo 
- Hodoňovice - Raškovice 
- Horní Domaslavice (část) - Sedliště ve Slezsku (část) 
- Horní Tošanovice (část) - Skalice u Frýdku-Místku 
- Chlebovice (část) - Staré Město u Frýdku-Místku 
- Kocurovice (část) - Staříč (část) 
- Krásná pod Lysou Horou - Sviadnov 
- Kunčičky u Bašky - Vojkovice (část) 
- Lískovec u Frýdku-Místku - Vyšní Lhoty 
- Lučina (část) - Žabeň (část) 
- Lysůvky (část) - Žermanice (část) 
 
 

      
      
      
Dle rozdělovníku 
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že dne  
31. října 2022 od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

 
budou na Magistrátu ve Frýdku-Místku, pracoviště na ul. Radniční 13 ve Frýdku,  
3. nadzemní podlaží, v kanceláři č. 304, předávány vlastnické separáty Lesních 
hospodářských osnov Frýdek-Místek, zařizovací obvod Frýdek-Místek, s platností pro 
období od 01.01.2021 do 31.12.2030 (dále jen „LHO“). 
 
Vlastníci lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se ve shora uvedených 
katastrálních územích nebo jejich částech, v případě zájmu využít LHO pro hospodaření v lese, 
obdrží vlastnické separáty LHO, týkající se jejich lesů, na vyžádání bezplatně na základě 
písemného potvrzení o převzetí. Při převzetí vlastnického separátu LHO je nutno předložit průkaz 
totožnosti a v případě, že vlastnický separát LHO nepřevezme vlastník lesa osobně, také plnou 
moc pro převzetí. V případě podílového spoluvlastnictví lesních pozemků převezme vlastnický 
separát LHO ten ze spoluvlastníků, který má nadpoloviční nebo alespoň poloviční vlastnický podíl. 
Vlastníci lesů, kteří nebudou moci převzít vlastnický separát LHO ve shora uvedeném termínu, 
mohou tak učinit na stejném místě po dobu platnosti LHO v úřední dny magistrátu, a to  
v pondělí a středu v době od 8:00 do 17:00 hod., ve čtvrtek v době od 13:00 do 15:00 hod. 
 
Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku po dobu 15 dnů  
a v této lhůtě bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Zároveň bude tato vyhláška bezodkladně vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů, níže 
uvedených v rozdělovníku, na dobu 15 dnů a v této lhůtě bude zveřejněna též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Pro větší informovanost vlastníků lesů by bylo vhodné (podle 
místních možností) zveřejnit toto oznámení také v obecním zpravodaji nebo v místním rozhlase. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Kateřina Filipová 
vedoucí oddělení stání správy lesů, 
myslivosti a ochrany přírody 
 
 
Rozdělovník 
k vyvěšení na úřední desce a ke zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup obdrží: 
 
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor - Obecní úřad Nošovice 
- Obecní úřad Baška - Obecní úřad Pazderna 
- Obecní úřad Bruzovice - Obecní úřad Pražmo 
- Obecní úřad Dobrá - Obecní úřad Raškovice 
- Obecní úřad Dobratice - Obecní úřad Sedliště 
- Obecní úřad Dolní Tošanovice - Obecní úřad Staré-Město 
- Obecní úřad Horní Domaslavice - Obecní úřad Staříč 
- Obecní úřad Horní Tošanovice - Obecní úřad Sviadnov 
- Obecní úřad Krásná - Obecní úřad Vojkovice 
- Obecní úřad Lučina - Obecní úřad Vyšní Lhoty 
- Obecní úřad Morávka - Obecní úřad Žabeň 
- Obecní úřad Nižní Lhoty - Obecní úřad Žermanice 
 
 
Vyvěšeno od  ……………….…………………............. do …………………………..…………………………………… 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti a její zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
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