
 

 

 

                             Vlastníkům lesů  

 

Věc: Výzva  

Jako vykonavatel funkce OLH ve Vašich lesích si Vám v souvislosti s novelou Lesního zákona (č. 314/2019 Sb., dále 

jen LZ) a přetrvávající zvýšenou intenzitou nutných prací v lesích dovolujeme připomenout následující 

skutečnosti: 

- Veškeré hospodaření v lesích je vlastník lesa dle §37 LZ povinen zajišťovat v součinnosti s odborným 

lesním hospodářem (OLH). Doporučujeme Vám konzultovat s ním ještě před zahájením vlastních prací 

všechny činnosti, náležitosti a naléhavosti hospodaření. 

Cennou pomůckou Vám také mohou být lesní hospodářské osnovy (LHO), které si jako vlastník lesa 

můžete bezplatně převzít u příslušného orgánu státní správy lesů (příslušná obec s rozšířenou 

působností – v případě LS Znojmo spádově Znojmo či Moravské Budějovice). 

- Ministerstvem zemědělství vydaná Opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 a 30.8.2019 mj. stanoví, 

že „na kůrovcové souše se až do 31.12.2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat 

těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou 

těžbu a účinnost asanaci zůstává zachována“. Dále, že na přílohou vyjmenovaných katastrálních územích 

platí, že „holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a 

lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku“. 

- V katastrálních územích výše uvedenými opatřeními nevyjmenovaných i nadále platí, že vzniklou holinu 

je vlastník lesa povinen řádně zalesnit do 2 let od jejího vzniku, do 7 let od jejího vzniku pak musí být 

lesní porost zajištěn. V případě, že vlastník lesa v odůvodněném případě nemůže dané zákonné lhůty 

zalesnění či zajištění dodržet, výjimku může povolit OSSL na základě žádosti, která musí být podána před 

uplynutím této lhůty! 

- Vlastník lesa je dle LZ povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a 

evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech.  Souhrnné údaje o provedených činnostech 

(těžba- m³ dle porostů/č.p., druhu těžby, dřeviny; zalesnění- dle porostů/č.p., dřeviny, množství ks) za 

uplynulý rok předávejte ke zpracování obratem, nejpozději však do 31. ledna OLH (e-mailem- 

sona.svetlikova@lesycr.cz nebo telefonicky- tel. 725 257 606), do konce března pak vypracovaný 

výstup LHE třeba předat na příslušný orgán státní správy lesů.  

- V případě nejasností či dotazů mne neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem, 

        Ing. Soňa Světlíková Procingrová 

               Lesní správa Znojmo – OLH 
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