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V Písku 30. srpna 2021

Oznámení vlastníkům lesních pozemků o možnosti převzetí vlastnických
separátů lesní hospodářské osnovy pro zaíizovací obvod Písek - sever.

Městský Úřad PÍsek, odbor životního prostředí, jako správníorgán příslušný podle § 7 odst. 2
a § 61 odst. 1 zákonaó, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízéní), věcně á místně příslušný
sPrávníorgánpodle§lOa§ll zákonač.500/2004Sb.,správní řád(dálejen,,správnířád';)
! Jako orgán státní správy lesů stanovený podle § 48 odst. 2 písm. d) záŘona č, 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ,,lesní zákon"), všechny ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 17 odst. 1 vyhlášky MZe ČR č.8411996 Sb.,
o lesním hospodářském plánování, všem vlastníkům lesů o výměře menší než 50 ha, že je
vYPracována lesní hospodářská osnova pro zařizovací obvod Písek - sever (dále jen
,,LHO"), s platností od 01 .01.2021do 31 12.2030.

KaŽdý vlastník lesního majetku v níže uvedených katastrálních územích, který má zájem
o Převzetí uvedené LHO, obdrží jedno vyhotovení vlastnického separátu LHO beŽplatně.

Do zařizovacího obvodu LHO spadají lesní majetky v následujících katastrálních územích:

BojeŠice, Borečnice, Bošovice u Čížové, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Dědovice, Dobešice,
Dolní Nerestce, Dolní Ostrovec, Držov, Horní Nerestce, Horní Ostrovec, Horní Záhoří
Y Pisku, Horosedly, Chrastiny, Jamný, Kakovice, Kašina Hora, Kožlí u Orlíka, Králova Lhota,
KraŠovice u Čížové, Krsice, křenovióe, Křešice u Čížové, Laziště, Lety, Louka nad otavou,
LuČkovice, Minice u Mišovic, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nemějice, Nevězice, Nová
ves u Čížové, ohař, olešná nad vltavou, orlík nad vliavou, oslov, písecká smoleč,
PlÍŠkovice, Podolí l, Pohoří u Mirovic, Probulov, Rakovice, Rázíely, Slabčice, Smetanova
Lhota, StráŽ u Mirotic, Strážovice u Mirotic, Svatonice, Svučice, ŠerŘov, Temešvár, Topělec,
TouŠkov, Tukleky u Oslova, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž u Písku, Vrcovice, Zbonín,
zlivice, zvíkovské podhrad í.
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Vlastnický separát LHO, týkající se jejich lesních majetků ve vyjmenovaných katastrálních
Územích si mohou vlastníci lesa vyzvednout na Městském úřadu Písek, odboru životního
prostředí, Budovcova 20716, Písek

od 01 .O9.2O21do 31 .12.2021

v Úředních dnech (pondělí a středa od 7.30 hod. do 17.00 hod., pátek od 7.30 hod. do
14.00 hod.) nejlépe po předchozí telefonické dohodě nebo po této lhůtě průběžně po dobu
platnosti LHO v úřední dny Městského úřadu Písek, vždy po předchozí dohodě
s pracovníkem státní správy lesů odboru životního prostředí.

Vlastnické separáty budou vyhotovovány na základě žádosti vlastníků lesa, tzn.
vytiŠtění textových a mapových částí separátu je nutné vlastníkem (při společném
vlastnictví vlastníky) u zdejšího odboru předem objednat a termín převzetí separátu
dohodnout.

O předání LHO bude sepsán protokol. Nechá-li se vlastník lesa při protokolárním
předánÍ/převzetí LHO zastupovat (např. spoluvlastníkem lesa nebo příslušným odborným
lesním hospodářem), předloží k převzetí LHO jeho zástupce plnou moc. Plná moc (příp, její
kopie) zŮstane u orgánu státnísprávy lesů založena u protokolu o předání LHO.

Toto oznámení se podle § 17 odst. 1 vyhlášky ttltze ČR e.84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování doručuje veřejnou vyhláškou.

lng. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí

NÍŽe uvedené obecní a městské úřady žádáme o vyvěšenítéto veřejné vyhlášky na úředních
deskách obvyklým způsobem po dobu ,15 dnů a po uplynutí této doby o zaslání zpět na
adresu Městského úřadu Písek, odboru životního prostředí, Budovcova 2O716,397 01 Písek
s vyznaČením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky. Zároveň tyto orgány žádáme o
zveřejnění veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této
skutečnosti.

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby potvrzujícívyvěšenía sejmutí rozhodnutí.

V elektronické podobě V elektronické podobě

zveřejněno od:
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zveřejněno do:

Razítko a podpis oprávněné osoby potvrzujícízveřejnění.
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