
W,n W

M§M Bf,rOUJl .. r .. . r \ .... r l. . t \ [. l l L t. t l r ,..l \ i ů l l L l l

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Datum: Číslo.jednací:
l0.12.2018 MBE/81420l20tttžp-srq

Spisová značka
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Vyřizuje / teIefon E-mail:
Ing. EliškaTesařovitl 311654281 zp6@,mtlberoun.cz

Počet listů: 2

Veřejná vyhláŠka

oznámení o předání lesních hosnodářskvch osnov vlastníkům lesa

Městs§ý úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 66
zékona é. 12812000 Sb,, o obcích, v platném mténi,jako věcně příslušný orgrán státní správy lesů podle § 48
odst. 2 písm. d) zákona čísto 28911995 Sb. o lesích a o změně a doplnění něktených zi{konů v platném zrění
(dále jen ,,lesní zákon") a jako místně příslušný správní orgrán podle § 1 1 odst. 1 písm. b) zrákona é. 50012004
Sb., správní řád, ve znénípozdějších předpisů (dálejen,,správní řád")

oznamuje všem vlastníkům lesa

o výměře méně než 50 ha vúzemní působnosti Městského úřad Beroun, že ve smyslu § 17 odst. 1

vyhlášky MZe é.8411996 sb,, o lesním hospodářském plánování, v plafirém zrění

mohou bezplatně převzít lesní hospodářské o§novy (dálejen,,LHO") na Městském úřadu
Berounn odboru životniho prostředí (Husovo nám. 68, Beroun, pruní patro, kancelář C208)

od 1. 1. 2019 každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Při převzetí LHO se vlastníci lesa proki{ží občanským průkazem. LHO budou předány pouze vlastníkům
lesa nebo jejich zástupcům, písemně zmocněným k převzetí vlastnického separátu LHO.

LHO byly zpracovány pto zaíizovací obvod Beroun s platností od l. ledna 2018 do 31. prosince 2027.
Zaíizovaci obvod Beroun zalunuje katastrální území Bavoryně, Beroun, Běleč u Litně, Bítov u Koněprus,
Broumy, Bubovice, Budňany, Bykoš, Černín u Zdic, Hlásná Třebaň, Hodyně u Skuhrova, Hostim u Berouna,
Hudlice, Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Jarov u Berouna, Knížkovice, Koněprusy, Korno,
Kozolupy, Králův Dvůr, Kublov, Kuchař, Levín u Berouna, Lhotka u Berouna, Libeěov, Liteň, Loděnice u
Berouna, Lounín, Lužce, Malé Přílepy, Málkov u Suchomast, Mezouň, Měňany, Mořina, Mořinka,
Nenaěovice, Nesvaěily u Berouna, Nižbor, Noý Jáchymov, Otroěiněves, Poěaply, Podbrdy, Popovice u
Králova Dvora, Pouěník, Skuhrov pod Brdy, Srbsko u Karlštejna, Stašov u Zdic, Stradonice u Nižboru,
Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín u Berouna, Tmaň, Tobolka, Trněný Újezd, Trubín,
Trubská, Vinařice u Suchomast, Yráž u Berouna, Všeradice, Vysolcý Újezd u Berouna, Zadni Třebaň,
Zahoíany u Berouna, Zdejcina, Zdice, Železná a Žloukovice.

V případě protokolárního převzetí LHO se pro vlastníky více než 3 ha lesa stávají závaznými 2 ustanovení
(§ 25 odst. 3 lesního zákona): nepřekročení celkové rnýše těžeb a podíl melioračních a zpevňujících dřevin
při obnově porostů, Pro vlastníky lesů o v,ýměře do 3 ha se stává závazným pouze nepřekročení celkové výše
těžeb. Nepřevezme-li vlastník lesa protokolárně LHO, nemá stanovenazávazná ustanovení, musí však plnit
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písemnou ohlašovací povinnost při těžbě (§ 33 odst. 3 lesního zákona) - 30 dní před každou těžbou
překraěující 3m3/ha jeho lesního majetku zarok (edná se i o souše, zlomy, výr,raty, kůrovcovou hmotu apod.)
musí tento zámér ohlásit orgánu státní správy lesů a doložitjej vyjádřením odborného lesního hospodáře.

RNDr. Jitka Ciroková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Tato veřejná vyhláška musí b;ýt vyvěšena na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 kalendářních dnů
(§ 25 odst, 3 správního řádu), kromě toho může b;it uveřejněna způsobem v místě obvyklým. Dle § 26 odst. l
správního řádu se obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Den vyvěšení a sejmutí vyhlášky bude vyznačen, opatřen razítkem obecního úřadu a podpisem osoby,
která toto provedla. Po sejmutí zašlete vyhlášku obratem zpět Městskému úřadu Beroun, odboru životního
prostředí (Husovo náměstí 68, PSC 266 43, Beroun - Centrum).

Děkujeme za spolupráci.
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