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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o stanovení lhůty a místa vydání lesních hospodářských osnov

Městský  úřad  Vizovice,  odbor  životního  prostředí  jako  příslušný  orgán  státní  správy  lesů  dle 
ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), dle ustanovení § 
17  vyhl.  Ministerstva  zemědělství  ČR  č.  84/1996  Sb.,  o  lesním  hospodářském  plánování, 
v návaznosti na ust. § 25 odst. 4 lesního zákona oznamuje touto veřejnou vyhláškou lhůtu a místo, 
kde vlastník  lesa obdrží  lesní  hospodářské osnovy (dále  jen  LHO) zpracované pro  zařizovací 
obvod (ZO) Vizovice (LHO Bystřice pod Hostýnem).

1) LHO  Bystřice  pod  Hostýnem,  ZO  Vizovice,  které  byly  zpracovány  na  základě  zadání 
Městského  úřadu  Vizovice  (zadávací  smlouva  ze  dne  17.08.2020)  společností  ING-
FOREST s.r.o.,  pro vlastníky lesa do výměry 50 ha v působnosti  ORP Vizovice,  budou 
těmto vlastníkům bezplatně předány k využití pro hospodaření na jejich lesním majetku (§ 
25 odst. 3 a 4 zák. č. 289/1995 Sb.).

2) Osnovy byly zpracovány pro zařizovací obvod, který je tvořen katastrálními územími 
následujících obcí:

a) obec Březová                                 - katastrální  území Březová u Zlína
b) obec Hrobice                                  - katastrální  území Hrobice na Moravě
c) obec Podkopná Lhota                    - katastrální  území Podkopná Lhota
d) obec Trnava                                   - katastrální  území Trnava u Zlína
e) obec Veselá                                   - katastrální  území Veselá u Zlína

3) Osnovy  budou  vydány  vlastníkům  lesa  proti  jejich  podpisu  (v  případě  spoluvlastnictví 
doložit plnou moc) na Městském úřadě Vizovice, odboru životního prostředí, vždy v úřední 
dny (pondělí, středa) v době od 08.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. Mimo tyto dny po 
telefonické domluvě na tel. 777 471 178.

Bc. Magda Miklovičová, v.r.
referent odboru
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Dle rozdělovníku



Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce:
Městského úřadu Vizovice a Obecních úřadů Březová, Hrobice, Podkopná Lhota, Trnava a Veselá.

Vyvěšeno: ………………………..

Sňato: ……………………………..

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Současně dle § 25 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, toto oznámení musí být 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to také po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno: ………………………..

 
Sňato: ……………………………..

Podpis a razítko oprávněné osoby,  která potvrzuje zveřejnění  způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

Rozdělovník:
Všem s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, a vrácení MěÚ Vizovice, odboru 
životního prostředí

Obecní úřad Březová, IDDS: adqjd3e
Obecní úřad Hrobice, IDDS: snhamnq
Obecní úřad Podkopná Lhota, IDDS: yz5bri9
Obecní úřad Trnava, IDDS: md8ap5p
Obecní  úřad Veselá, IDDS: bxfbkad
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