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Obce v zařizovacím obvodu Mělník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 
Mělník

V souladu s ustanovením § 17 odst.1 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 
plánování, oznamuje Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jako příslušný orgán 
státní správy lesů, že lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Mělník, pořizované pro 
katastrální území Bašť, Borek nad Labem, Bořanovice, Brandýs nad Labem, Brázdim, Brnky, 
Čenkov, Dřevčice u Brandýsa nad Labem, Dřísy, Hlavenec, Hoštice u Vodochod, Hovorčovice, 
Husinec u Řeže, Káraný, Klecany, Konětopy, Kostelní Hlavno, Křenek, Lhota u Dřís, Líbeznice, 
Martinov, Máslovice, Měšice u Prahy, Mratín, Nová Ves u Prahy, Nový Vestec, Odolena Voda, 
Panenské Břežany, Polerady u Prahy, Předboj, Přemyšlení, Přezletice, Sedlčánky, Sedlec u 
Líbeznic, Sluhy, Stará Boleslav, Sudovo Hlavno, Veleň, Veliká Ves u Prahy, Větrušice u Klecan, 
Vodochody u Prahy, Zápy, Záryby, Zdiby a Zlonín jsou vyhotoveny a k dispozici vlastníkům.

Lesní hospodářské osnovy jsou ve formě vlastnických separátů připraveny pro jednotlivé 
majetky nepřesahující výměru 50 ha lesních pozemků. Vlastnický separát (osnovy pro jeden 
majetek) bude vydán zdarma vlastníku, resp. spoluvlastníkům s nadpolovičním podílem 
vlastnictví proti podpisu, případně bude vydán jiné osobě vlastníkem resp. spoluvlastníky,
písemně pověřené, nebo bude na základě písemného vyžádání zaslán na adresu vlastníka
nebo jednoho ze spoluvlastníků.

Lesní hospodářské osnovy je možno převzít v budově Městského úřadu Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha, nám. Orebitská 477/18, Praha 3, v kanceláři 
odboru životního prostředí číslo 307, a to v každý úřední den (pondělí a středa) v době od 
8,00 do 17,00 hod., nebo podle předchozí telefonické dohody na výše uvedeném čísle.

Při přejímání osnovy se vlastníci, resp. spoluvlastníci, mohou rozhodnout, zda separát 
převezmou protokolárně, či nikoliv.
V případě protokolárního převzetí osnovy se pro vlastníka více než 3 ha lesa stávají 
závaznými 2 ustanovení: nepřekročení celkové výše těžby a podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově porostů.
Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha je v případě protokolárního převzetí závazné pouze 



www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz 

ID datové schránky: c5hb7xy 2

nepřekročení celkové výše těžby.

Nepřevezme-li vlastník osnovu protokolárně, nemá stanovena závazná ustanovení, musí 
však plnit písemnou ohlašovací povinnost 30 dní před každou těžbou překračující 3 m3 na
1 ha jeho lesního majetku za rok (jedná se i o souše, zlomy, vývraty, kůrovcovou hmotu 
apod.) a k tomu dokládat vyjádření odborného lesního hospodáře.

Otisk úředního razítka

  
Ing. Andrea Čadilová
vedoucí odd. ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství                                           
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