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Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy lesů podle § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) a podle § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
pověřuje
podle § 37 odst. 6 lesního zákona fyzickou osobu Petra Topku, 8.10.1978, Smetanova 248,
Horní Cerekev výkonem funkce odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“)
v katastrálních území Bělá u Horní Cerekve, Černov, Heřmaneč u Počátek, Horní Cerekev,
Horní Ves, Horní Vilímeč, Hříběcí, Cholunná, Chrástov u Horní Cerekve, Jakubín, Léskovec,
Nová Buková, Počátky, Polesí u Počátek, Prostý, Stojčín, Turovka, Vesce u Počátek, Vlčetín
a Žirovnice.
Správní orgán pověřuje výše uvedenou osobu výkonem funkce OLH v lesích o výměře menší
než 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodářský plán, a vlastníci si sami nevybrali
svého odborného lesního hospodáře.
Současně se OLH stanoví tyto povinnosti:
1. zajišťovat vlastníkům lesa odbornou úroveň hospodaření v lese minimálně v rozsahu
stanoveném lesním zákonem, navazujícími předpisy a pokyny odboru životního prostředí
Městského úřadu Pelhřimov (zejména vydávat vyjádření k těžbě bez převzaté lesní
hospodářské osnovy, vyjádření k odnětí lesa, zpracovávat zalesňovací projekty,
potvrzovat dotace, ...),
2. zasílat výkaz činnosti a aktualizované podklady pro výpočet odměny za výkon činnosti
podle pokynů odboru životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov, a to vždy do 5. dne
následujícího měsíce po skončení čtvrtletí,
3. sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníky na zvýšený stav škodlivých činitelů a na jimi
způsobené škody, navrhovat nezbytná opatření,
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4. upozorňovat vlastníky na nutnost provádět nahodilou těžbu, označovat dřevní hmotu
k asanaci,
5. informovat státní správu lesů o zvýšeném stavu škodlivých činitelů,
6.

kontrolovat, zda reprodukční materiál lesních dřevin je vhodný pro obnovu lesa a
zalesnění,

7. zabezpečovat instruktáž k provedení prořezávek a probírek, po dohodě s vlastníky
umisťovat a vyznačovat těžby předmýtní a mýtní úmyslné,
8. spolupracovat s vlastníky na vedení lesní hospodářské evidence (potvrzuje její správnost),
9. poskytovat poradenskou činnost v lesích při prevenci v ochraně lesa, při pěstebních a
těžebních činnostech, v oblasti finančních příspěvků, při zpracovávání lesních
hospodářských plánů a osnov, i v dalších činnostech,
10. průkazným způsobem upozorňovat vlastníky lesa na všechny případy porušení povinností
vyplývajících z lesního zákona, pokud vlastníci na výzvu odborného lesního hospodáře
nereagují oznamovat toto porušení zákona státní správě lesů,
11. pověření se stanovuje na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31.12.2023. V případě
požadavku předčasného ukončení výkonu funkce je OLH povinen tuto skutečnost
oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov nejméně 60 dnů předem.
Rovněž v případě vzniku překážky pro výkon funkce OLH např. z důvodu dlouhodobé
nemoci bude tato skutečnost bezodkladně oznámena.
Pověřením nezaniká právo každého vlastníka lesa vybrat si vlastního OLH podle § 37 odst. 3
lesního zákona.
Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Petr Topka, 8.10.1978, Smetanova 248, Horní Cerekev
Odůvodnění
Na základě výzvy Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí s nabídkou výkonu
funkce OLH v obvodu tvořeném výše uvedenými katastrálními územími, se přihlásilo několik
zájemců o výkon této funkce. V daném obvodu končí k 31.12.2018 rozhodnutí o pověření
touto funkcí původnímu OLH.
Po provedeném osobním pohovoru byl vybrán pan Petr Topka, Smetanova 248, Horní
Cerekev, neboť nejlépe vyhovuje požadavkům správního orgánu na výkon této funkce a
splňuje všechny požadavky profesní, osobnostní a morální. Proto byl pověřen výkonem
funkce OLH.
Současně pan Topka v pověřovaném obvodu nahradil původně pověřeného OLH pana
Makovce.
Toto pověření může být zrušeno dříve, pokud pověřená osoba nevykonává řádně činnost,
která je předmětem tohoto pověření.

2
Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 351 399, e-mail: bouzek@mupe.cz, www.mupe.cz

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení) k
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním
učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov.
Odvolání je nutno podat v potřebném počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu účastníků řízení
uvedených v tomto rozhodnutí a jednoho stejnopisu pro správní orgán. Odvolání musí mít
náležitosti podle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 správního řádu.

Ing. Miloslav Bouzek
Vedoucí oddělení ochrany krajiny
Obdrží na doručenku:
 Petr Topka, Smetanova 248, 394 03 Horní Cerekev
Na vědomí (po nabytí právní moci):
 Městský úřad Horní Cerekev, Nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev (včetně
místních částí Hříběcí, Chrástov, Turovka)
 Městský úřad Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky (včetně místních částí
Heřmaneč, Horní Vilímeč, Léskovec, Prostý, Vesce)
 Městský úřad Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice (včetně místních částí
Cholunná, Vlčetín)
 Obecní úřad Bělá, Bělá 34, 393 01 Pelhřimov
 Obecní úřad Častrov, Častrov 105, 394 70 Kamenice nad Lipou (místní část Jakubín)
 Obecní úřad Černov, Černov 41, 393 01 Pelhřimov
 Obecní úřad Horní Ves, Horní Ves 88, 393 01 Pelhřimov
 Obecní úřad Nová Buková, Nová Buková 48, 393 01 Pelhřimov
 Obecní úřad Polesí, Polesí 23, 394 68 Žirovnice
 Obecní úřad Stojčín, Stojčín 22, 394 68 Žirovnice
 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov, Humpolecká 2165, 393 01 Pelhřimov
Současně žádáme dotčené městské (obecní) úřady o informování vlastníků lesních pozemků o
pověření funkcí OLH vyvěšením tohoto rozhodnutí na úřední desce vašeho úřadu včetně
příslušných místních částí.
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