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výrobků na trh.

po tomto nejzazším
zákonném
termínu
k orgánu
lesa, tedy stejně tak, jako by ji orgán státní správy
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orgán státní
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evidence
jako nesplnění zákonné povinnosti
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pro
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prostředí. Vratislavovo

hospodaření
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Odborný

vlastník lesa povinen zajišťovat

hospodaření

v lesích v součinnosti

lesní ho podář (dále jen "OLH"). zabezpečuje

v lese podle tohoto zákona a právních předpisů

V lesích vlastníků

a životního

nám. 103, Nové Město na Moravě, 3. podlaží, č. dveří 1.311.

Podle § 37 lesního zákonaje
lesním hospodářem.

ystem-na Iezi te-pece

vydaných

s odborným

vlastníku lesa odbornou úroveň

k jeho provedení.

do výměry 50 ha (kromě těch, kteří si vybrali OLH sami), jsou tito pověřeni

výkonem funkce OLH pt'Ojednotlivá katastrální
Inln~miJtil1išDriml (tel.: 602519378,

mail: jiri.driml

území:
email.cz),

Podlesí

29, 592 02 Svratka

- na k.

ú.

06.03.2019 11:37:27

Daňkovice, Krásné nad Svratkou a Podlesí u

Ing. Milan Jakoš (tel.: 603424341,
Ubušín.

něžného a Spěl kov.

mail: milan.jakosseznam.cz).

Unčín 26, 592 42 Jirnrarnov - na k.

ú.

Ing. Jiří Laštovička

(tel.: 732874

Město na Moravě - na k.
Maršovice
Olešná

u Nového

na Moravě,

Ú.

510, mail: la tovicka.jirka

Dlouhé na Moravě,

Hlinné, Jiříkovice

Města na Moravě. Nová Ves u Nového
Petrovice

u

ového

Města

Rokytno na Moravě, Řečice nad Bobrůvkou,

seznam.cz), Petrovice

na Moravě,

Slavkovice,

u Nového

77, 592 31 Nové

Města na Moravě, Křídla,

Města na Moravě, Nové Město na Moravě,
Pohledec,

Vlachovice

Radešínská

vratka,

Radňovice,

u Rokytna a Zubří.

Lesy České republiky, s.p., LS Nové Město na Moravě, Školní 460, 592 31 Nové Město na Moravě
- Ing. Jaroslav Zeman (tel.: 725 257 967, mail: jarolav.zeman@leycr.cz
- Ing. Vít Šimurda (tel.: 724 514 200, mail: vit.simurdalesycr.cz)

) - na k.

- na k.

Ú.

Ú.

Mirošov u Bobrové.

Tři Studně.

STOPR, s.r.o., U Jatek 77. 592 31 Nové Město na Moravě
- Ing. Pavel Štorek (tel.: 775 115490) - na k.

Ú.

Borovnice

Ú.

Blatiny,

u Jimrarnova.

Jirnrarnov,

Sedliště u Jirnrarnova

a

Trhonice.
- p. Miloš Ostrýž (tel.: 602610 239) - na k.

Bobrůvka,

České Křižánky,

Bobrová, Fryšava pod Žákovou horou, Horní Bobrova, Javorek, Jimrarnovské
Koníkov,
Bobrůvkou,

Krátká,

Kuklík.

Líšná,

Račice u Dlouhého,

Michov,

Moravské

Křižánky,

Radešín nad Bobrůvkou,

Nový

Roženecké

České Milovy, Dolní

Pavlovice, Kadov u Sněžného,

Jirnramov,

Odranec,

Paseky, Sarnotin,

Podolí

nad

Sněžné na Moravě,

tudnice u Rokytna, Věcov a VWť.

Tato povinnost se vztahuje i na vlastníky lesa nad 50 ha !!!
Vlastníci lesa si dále mohou vytisknout

a prostudovat

brožury "Rádce vla tníka lesa do výměry 50 ha" 1., II.,

III. a IV. díl na http://www.uhul.cz/nase-cinnost/poradenstvi-v-lesnim-hospodar

Ing. Lenka Jarnborová.
vedoucí odboru

tvi/informacni-materialy

.

v.r.

Žádáme městský úřad, úřady městysů a obecní úřady na území správního obvodu ORP Nové Město na Moravě o
bezodkladné vyvěšení tohoto dokumentu do data 31.03.2019 na úředních deskách a současně zveřejnění tohoto
dokumentu způsobem umožňujícím dálkový pří tup.
Po uvedeném datu požadujeme podání zprávy o vyvěšení a sejmutí dokumentu.
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