
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor životního prostředí a živnostenský                                      
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. : 568619111, fax: 568619101, 
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČO 00289965, bankovní spojení : Komerční banka Třebíč, č.ú. 724711 / 0100

Číslo jednací došlého dokumentu: 
Spisová značka: MNnO 195/11/ŽPŽ/Sed
Číslo jednací: ČJ/MNnO 2711/13/ŽPŽ/Sed
Vyřizuje: Ing. Tomáš Sedláček
Telefon: 568 619 180
E-mail: sedlacek@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 24.6.2013

Veřejná vyhláška

Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy lesů, oznamuje všem občanům, kteří jsou vlastníky lesa o výměře menší než 
50 hektarů, nacházejícího se v katastrálních územích: Březník, Častotice, Čikov, Hartvíkovice, Hluboké, 
Horní Lhotice, Jasenice, Jedov, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kramolín, 
Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhánice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, 
Ocmanice, Okarec, Otradice, Popůvky nad Jihlavou, Pucov, Rapotice, Sedlec u Náměště nad 
Oslavou, Studenec u Třebíče, Sudice u Náměště nad Oslavou, Třesov, Vícenice u Náměště nad 
Oslavou, Zahrádka na Moravě, Zňátky, že pro jejich lesní majetky byly v souladu s ustanovením § 25 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, 
zpracovány lesní hospodářské osnovy (LHO) nazvané LHO Náměšť nad Oslavou. Platnost těchto 
osnov je od 1.1.2013 do 31.12.2022. 

Vlastníci lesů si přebírají tzv. vlastnické separáty LHO obsahující porostní (těžební) mapu, výpis 
z hospodářské knihy a plochovou tabulku. Vlastnické separáty LHO si mohou vlastníci lesů (příp. 
oprávněná osoba) po prokázání totožnosti bezplatně vyzvednout nejlépe v prodloužené úřední dny
(pondělí a středa od 700 do 1700  hodin) na odboru životního prostředí a živnostenském Městského 
úřadu Náměšť nad Oslavou, Palackého 660, v kanceláři č. 4 – pracoviště státní správy lesů, a to 
kdykoli v období platnosti osnovy. Po telefonické domluvě je možné vyzvednout LHO i jiný pracovní den. 

Zájemce o převzetí LHO nahlásí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví. Nebudou-li 
převzetí separátu LHO přítomni všichni případní spoluvlastníci příslušného lesního majetku, musí 
přebírající osoba - spoluvlastník předložit kromě občanského průkazu také plné moci k převzetí LHO od 
ostatních spoluvlastníků. 

         „Otisk úředního razítka“

Ing. Tomáš Sedláček
    vedoucí odboru


		2013-06-21T10:24:15+0000
	Not specified




