Vlastníkům lesů

Věc: Výzva
Jako vykonavatel funkce OLH ve Vašich lesích si Vám v souvislosti s novým kalendářním rokem a zvýšenou
intenzitou nutných prací v lesích dovolujeme připomenout následující skutečnosti:
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-

-

-

-

Vlastnictví lesa s sebou přináší kromě výhod s vlastnictvím spojených i celou řadu povinností daných
zejména zákonem o lesích (č.289/1995 Sb.)
Veškeré hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním
hospodářem (OLH). Doporučujeme Vám konzultovat s ním ještě před zahájením vlastních prací
všechny činnosti, náležitosti a naléhavosti hospodaření.
Cennou pomůckou Vám také mohou být lesní hospodářské osnovy (LHO), které si jako vlastník lesa
můžete bezplatně převzít u příslušného orgánu státní správy lesů (příslušná obec s rozšířenou
působností – v případě LS Znojmo spádově Znojmo či Moravské Budějovice).
Dle lesního zákona, §33 je vlastník lesa mj. povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby
nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Pokud by v důsledku těžby nahodilé
vznikla souvislá holina o výměře větší než 0,2ha je vlastní lesa povinen oznámit provádění takové těžby
nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů (dále jen OSSL).
V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v minulých letech je nutné bezodkladně zpracovávat
vznikající nahodilou těžbu (tj. zlomy, vývraty a souše) včetně úklidu klestu (viz. předešlá upozornění
OLH, výzvy a pokyny OLH).
Vzniklou holinu je vlastník lesa povinen řádně zalesnit do 2 let od jejího vzniku, do 7 let od jejího
vzniku pak musí být lesní porost zajištěn. V případě, že vlastník lesa v odůvodněném případě nemůže
dané zákonné lhůty zalesnění či zajištění dodržet, výjimku může povolit OSSL na základě žádosti, která
musí být podána před uplynutím této lhůty!
Kromě evidence o původu použitého sadebního materiálu je vlastník lesa povinen vést i evidenci o
provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (včetně obnovy přirozené). Souhrnné údaje za
uplynulý rok předávejte vždy do konce února OLH (osobně- tel. 725 257 606, písemně – Lesní správa
Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo, nebo e-mailem- sona.svetlikova@lesycr.cz ), do konce března
pak na OSSL!
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