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SDĚLENÍ - OPRAVENÉ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jakožto věcně a místně příslušný orgán veřejné 
správy na úseku lesů upozorňuje vlastníky lesů (stát, obce, ostatní právnické osoby, fyzické osoby) na 
povinnost vést lesní hospodářskou evidenci (dále jen LHE) o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci 
o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích v platném znění (dále jen lesní zákon):

1. o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Obnovou lesa se rozumí soubor opatření 
vedoucích ke vzniku následného lesního porostu. Na základě výše uvedeného vlastník lesa eviduje 
na jednotlivé porosty:
1.1. těžbu, druh těžby (v m3)
1.2.zalesnění – v členění dle druhů dřevin (v ha). V souladu s ustanovení § 29 odst. 5 lesního 

zákona je vlastník lesa povinen vést evidenci o původu selektovaného, kvalifikovaného a 
testovaného reprodukčního materiálu použitého při obnově lesa a zalesňování, tuto uchovávat 
po dobu 10 let od obnovy lesa nebo zalesnění. Podle ust. § 3 vyhl. č. 139/2004 Sb. Podrobnosti 
o přenosu semen a sazenic lesních dřevin v platném znění je stanovena povinnost evidence o 
původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování, evidence je vedena 
podle druhu dřeviny, evidenčního čísla uznané jednotky, způsobu pěstování, množství a místa 
(porostu a času), kdy byl reprodukční materiál použit (příloha č. 7 vyhlášky).

1.3.ochrana lesa – vylepšování, vyžínání, ochrana proti okusu zvěří (v ha), příp. další ochranná 
opatření.

2. o závazných ustanoveních (LHE slouží k přehledu o plnění závazných ustanovení LHP a 
protokolárně převzatých LHO v souladu s ust. § 25 a 27 lesního zákona)

Lesní hospodářskou evidenci vede vlastník lesa průkazně, trvale nesmazatelným způsobem a průběžně a to 
ve spolupráci s příslušným odborným lesním hospodářem. Pověření odborní lesní hospodáři či OLH ze 
zákona poskytnou vlastníkům lesa přiměřenou součinnost tak, aby vlastníci lesů mohli splnit svou zákonnou 
povinnost.
Souhrnné údaje podle ust. § 40 lesního zákona předává vlastník lesa orgánu státní správy lesů tj. na adresu: 

Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 
Uherský Brod

a to zpětně za běžný rok v termínu do 31. 03. 2021 za rok 2020.
Vzhledem ke skutečnosti, že tato povinnost vlastníků lesa není v části případů plněna, orgán státní správy 
lesů považuje za vhodné využít možnosti obcí k upozornění na výše uvedené skutečnosti. Z tohoto důvodu 
se obracíme s žádostí o spolupráci jednotlivé obce v působnosti OPR Uherský Brod o zveřejnění uvedeného 
textu způsobem v místě obvyklým (vyvěšením na úřední desce, webových stránkách obce apod.).

Ing. Petr Šimčík
oprávněná úřední osoba

(elektronicky podepsáno)
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Rozdělovník:
spis
Doručuje se:
obdrží - obce správního obvodu – do DS

na vědomí: 
pověření OLH
Ing. Hruda Oldřich, Slavkov 61
Koudela Lumír, Záhorovice 337
Martinec Alois, Hradčovice 26
Juřík Pavel, Krhov 128, Bojkovice
Straňák Vlastimil, Vlčnov 774
Ing. Bobčík Aleš, Horní Němčí 349
Glajch Milan, Komňa 77
Ing. Obadal Václav, K Parku 539, Slavičín
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Luhačovice, Uherskobrodská 81
Lesy Komňa, s.r.o., Ing. Tureček Jan – DS
Město Bojkovice, Ing. Šopík František - DS
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