
Městský úřad Vlašim 
OŽP, Státní správa lesů  
Jana Masaryka 302, Vlašim 258 01 
Tel: 313 039 357/ 313 039 354  
e-mail: info@mesto-vlasim.cz 

Vyrozumění o těžbě na lesním pozemku, 
 kde vlastník hospodaří bez schváleného LHP nebo bez protokolu o převzetí LHO  

dle ust. § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

Vlastník pozemku  
(jméno a příjmení / název)  

Adresa, PSČ  

Datum narození / IČO  Telefon:  

Další spoluvlastníci 
jméno, příjmení / název, adresa, 
datum narození / IČO 

 

Zástupce vlastníka 
jméno, příjmení / název, adresa, datum narození / IČO, telefon 
 

Nájemce pozemku  
jméno, příjmení / název, adresa, datum narození / IČO 
 

Osoba / firma, 
která těžbu provede  

jméno a příjmení / název, adresa, datum narození / IČO, telefon 
 

Těžba je plánovaná na pozemku: 

Katastrální území:  Parcelní číslo:  

Porost (dle porostní mapy):  Stáří porostu:  

Velikost holiny, která těžbou vznikne (ha):  Předpokládaná výše těžby (m3):  

Předpokládaný termín těžby:  

Druh těžby (např. mýtní úmyslná, předmýtní úmyslná,  
nahodilá – kůrovec/ vývraty apod.):  

 

Vyjádření odborného lesního hospodáře k těžbě: 
 
 
 
 

Příloha, kterou je třeba doložit: 

 Situační zákres plánované těžby do porostní mapy (vyznačení hranic těžby) 

 Plná moc k zastupování vlastníka lesního pozemku 

V:     Dne:   

 podpis vlastníka 
Vyjádření orgánu SSL k těžbě: 
 
 
Nahodilou těžbu (tj. zpracování suchých, vyvrácených, poškozených nebo nemocných stromů), při 
které vznikne holina větší než 0,2 ha je vlastník povinen oznámit alespoň 14 dnů předem orgánu 
státní správy lesů. 



Poučení vlastníků k provádění těžby v lese 
 a následné povinnosti obnovy porostu na ploše holiny vzniklé těžbou 

 
Nahodilou těžbu (tj. zpracování suchých, vyvrácených, poškozených nebo nemocných stromů), při 
které vznikne holina větší než 0,2 ha je vlastník povinen oznámit alespoň 14 dnů předem orgánu 
státní správy lesů. 
 
§ 33 odst. 1 a 2 zák. číslo 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní 
zákon)  
(1) Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a 
přemnožení škodlivých organismů. Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře 
větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dnů předem 
orgánu státní správy lesů. Tato lhůta neplatí při provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2. 
(2) Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb (§ 24 odst. 2 a § 25 odst. 3). Pokud by zpracováním 
těžby nahodilé byla překročena celková výše těžeb stanovená schváleným plánem nebo převzatou osnovou, 
musí vlastník lesa požádat orgán státní správy lesů o změnu plánu nebo osnovy. 
(3) Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí 
převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-
li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za 
kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, 
předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního 
hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést 
těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání 
tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
 
§ 31 odst. 6 lesního zákona  
 Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna (§ 2 odst. 4 vyhlášky Mze č. 139/2004 Sb.) do dvou let a 
lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní 
správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu 
delší. Na povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
 
§ 34 lesního zákona  
(1) Přibližování, uskladnění a odvoz dříví (dále jen "lesní doprava") musí být prováděny tak, aby 
nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa a ostatních pozemků.  
(2) Výstavba a údržba přibližovacích linek, lesní dopravní sítě a ostatních zařízení v lesích nesmí působit 
ohrožení stability lesních porostů, zvýšené nebezpečí eroze nebo nepřiměřené poškození půdy a vodního 
režimu v daném území.  
(3) Nelze-li účelu dosáhnout jinak, je vlastník lesa nebo osoba provádějící činnost v zájmu vlastníka lesa 
oprávněn v odůvodněných případech na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu, ve vhodné době a za náhradu 
užívat cizí pozemky k lesní dopravě. Tím není dotčena jeho odpovědnost za způsobenou škodu podle 
zvláštních předpisů.  
(4) Dobu, rozsah a trvání užívání cizích pozemků k lesní dopravě a výši náhrady je vlastník lesa, nebo osoba  
provádějící činnost v zájmu vlastníka lesa, povinen předem dohodnout s vlastníkem, popřípadě nájemcem 
dotčených pozemků. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích a o 
výši náhrady orgán státní správy lesů.  
 
§ 2 odst. 4 vyhlášky MZe č. 139/2004 Sb.  
Za obnovený nebo zalesněný je pozemek považován tehdy, roste-li na něm nejméně 90 % minimálního 
počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být maximálně 
15 % pomocných dřevin, kterými se rozumí ty druhy lesních dřevin, které nejsou pro daný cílový 
hospodářský soubor uvedeny mezi dřevinami základními nebo melioračními a zpevňujícími.  
 
Po provedení těžby nahlaste do 1 měsíce svému odbornému lesnímu hospodáři velikost vzniklé 
holiny a výši (m3) provedené těžby. 
 


