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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně, jako věcně a místně příslušný orgán státní 
správy lesů podle § 47 odstavce 1 písmene a) a v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 
písmena d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), a v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 
vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování  
 

oznamuje vlastníkům lesa, 
 

v zařizovacím obvodu Zlín Lesních hospodářských osnov Bystřice p. H.,  

možnost převzetí nově zpracovaných osnov s platností od 1.1.2022 do 31.12.2031.  

 

Zařizovacím obvodem Zlín Lesních hospodářských osnov Bystřice p. H. se rozumí území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín od řeky Dřevnice směrem na sever, 
tzn. tato katastrální území: Dolní Ves, Držková, Fryšták, Horní Ves, Hostišová, Hvozdná, 
Kašava, Klečůvka, Kostelec, Lhotka, Louky, Lukov, Lukoveček, Lužkovice, Machová, 
Mladcová, Mysločovice, Ostrata, Prštné, Příluky, Racková, Sazovice, Štípa,Tečovice, 
Velíková, Vítová, Vlčková, Zlín. 
 
Místem k převzetí je Magistrát města Zlína, Odbor městské zeleně, pracoviště Zarámí 4077 
(dříve Česká pojišťovna), 6. patro, dveře 601 a to vždy v  
 

pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, 

v ostatní pracovní dny a mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě (kontakty v záhlaví). 
 

V případě, že se vlastník lesního pozemku nemůže dostavit osobně, lze převzít osnovu na 
základě písemného zplnomocnění bez nutnosti úředního ověření. 
 
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 lesního zákona, obdrží každý vlastník lesa od orgánu 
státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně, přičemž dle § 25 odst. 3 téhož 
zákona se pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít osnovu pro 
hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, stává se závaznou celková výše 
těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově 
porostu. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření 
v lese a protokolem o převzetí ji převezme, stává se závaznou celková výše těžeb, která je 
nepřekročitelná. 
 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 
Ing. Veronika Lotocká Gajdůšková 
referent státní správy lesů 
(dokument opatřen zaručeným elektronickým podpisem)  
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