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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa

Městský úřad Polička - obec s rozšířenou působností (§ 66 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění) jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48 odst. 3 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

oznamuje

podle § 25 odst. 5 zákona a § 17 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., v souladu s § 25 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vlastníkům lesa v katastrálním 
území obcí:
  

 obec Borová, katastrál. území Borová u Poličky
 obec Březiny, katastrál. území Březiny u Poličky
 obec Bystré, katastrál. území Bystré u Poličky
 obec Bystré, katastrál. území Hamry nad Křetínkou
 obec Hartmanice, katastrál. území Hartmanice u Poličky
 obec Jedlová, katastrál. území Jedlová u Poličky
 obec Kamenec u Poličky, katastrál. území Kamenec u Poličky
 obec Korouhev, katastrál. území Korouhev
 obec Korouhev, katastrál. území Lačnov u Korouhve
 obec Květná, katastrál. území Květná
 obec Nedvězí, katastrál. území Nedvězí u Poličky
 obec Nedvězí, katastrál. území Nedvězíčko
 obec Oldřiš, katastrál. území Oldřiš u Poličky
 obec Polička, katastrál. území Lezník
 obec Polička, katastrál. území Modřec
 obec Polička, katastrál. území Polička
 obec Polička, katastrál. území Střítež u Poličky
 obec Pomezí, katastrál. území Pomezí
 obec Pustá Kamenice, katastrál. území Pustá Kamenice
 obec Pustá Rybná, katastrál. území Pustá Rybná
 obec Sádek, katastrál. území Sádek u Poličky
 obec Stašov, katastrál. území Stašov
 obec Svojanov, katastrál. území Předměstí
 obec Svojanov, katastrál. území Starý Svojanov
 obec Svojanov, katastrál. území Svojanov
 obec Široký Důl, katastrál. území Široký Důl
 obec Telecí, katastrál. území Telecí
 obec Trpín, katastrál. území Hlásnice
 obec Trpín, katastrál. území Trpín,

že byly zpracovány lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Polička na období 
platnosti od 1.1.2013 do 31.12.2022.



-2-

Každý vlastník lesa má možnost převzít bezplatně vlastnický separát lesní hospodářské 
osnovy, týkající se jeho lesa.

Lesní hospodářské osnovy jsou předávány orgánem státní správy lesů veřejnou vyhláškou
podle § 25 zákona a § 17 odst. 1 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., a to tak, že se oznámení 
vyvěsí po stanovenou dobu způsobem v místě obvyklým. 

Možnost protokolárního předání osnovy vlastníku lesa je na Městském úřadu Polička -
odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí (číslo dveří 43), Palackého nám, 
160, Polička od dne vyvěšení této veřejné vyhlášky vždy v pondělí nebo ve středu od 
8,00 hod. do 17,00 hod. po celou dobu platnosti lesní hospodářské osnovy.

Lesní hospodářskou osnovu obdrží současně i odborný lesní hospodář, pověřený 
orgánem státní správy lesů.

Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou v případě, kdy tak stanoví zvláštní zákon. 
Písemnost je doručena patnáctým dnem po vyvěšení.

Správní orgán vyvěsí veřejnou vyhlášku na svojí úřední desce a zašle ji obecním úřadům, 
v jejichž katastrálním území byla lesní hospodářská osnova zpracována. Ty musí veřejnou 
vyhlášku neprodleně vyvěsit po dobu nejméně 15 dnů na svých úředních deskách.  

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPRaŽP
Městského úřadu Polička

Vyvěšeno dne:                                             Sejmuto dne:
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