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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán státní správy
lesů (správní orgán) podle § 47 odst. 1 písm. a) a podle § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl
z moci úřední ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (správní řád), takto:
I.
V souladu s ustanovením § 37 odst. 6 lesního zákona pověřuje výkonem funkce odborného
lesního hospodáře (OLH) v lesích ve vlastnictví fyzických a právnických osob o výměře lesního
majetku menší než 50 ha, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1 lesního zákona) na období od
01.01.2019 do 31.12.2029
pana Radima Seiferta, 11.05.1981, Předlánce 99, 464 01 Višňová v katastrálních územích
obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Frýdlant, s výjimkou lesního majetku
obcí Kunratice a Lázně Libverda.
II.
Na majetku obce Kunratice a Lázně Libverda bude vykonávat funkci OLH státní podnik Lesy
České republiky s.p., IČ:42196451 se sídlem v Hradci Králové, tedy právnická osoba, která v určeném
území vykonává právo hospodaření ve státních lesích.
OLH v souladu s ust. § 37 odst. 1 lesního zákona zabezpečuje vlastníkům lesů v obvodu své
působnosti odbornou úroveň hospodaření podle platných ustanovení lesního zákona a právních
předpisů k jeho provedení. Při výkonu činnosti je povinen důsledně dbát ochrany lesa a řádného
hospodaření v něm a vést evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech.
III.
V souladu s ustanovením § 37 odst. 6 lesního zákona ruší pověření výkonem funkce OLH
v lesích ve vlastnictví fyzických a právnických osob o výměře lesního majetku menší než 50 ha, pro
které jsou zpracovány osnovy , kterým byl pověřen na období 1.1.2012 do 31.12.2021 pan Ing. Jiří
Pánek, 27.5.1956, Pod Rozhlednou 1362, Frýdlant a to k 31.12.2018.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Radim Seifert, 11.05.1981, Předlánce 99, 464 01 Višňová
Ing. Jiří Pánek, 27.5.1956, Pod Rozhlednou 1362, Frýdlant
Lesy České republiky s.p., IČ:42196451 se sídlem v Hradci Králové
Odůvodnění: Vlastník lesa je povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s OLH, který mu
zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. V souladu s ustanoveními § 37 odst. 2 a 6 lesního
zákona pak správní orgán může výkonem funkce OLH pověřit fyzickou nebo právnickou osobu, která
má k této činnosti udělenou platnou licenci.
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Ve správním obvodu ORP Frýdlant byl dosud pověřen funkcí OLH Ing. Jiří Pánek. Z osobních
důvodů (odchod do penze) oznámil ukončení činnosti OLH k 31.12.2018. Z tohoto důvodu bylo
zahájeno řízení o ukončení jeho dosud platného pověření a o pověření OLH pro následující období.
Z důvodu transparentnosti pověření a umožnění vhodným subjektům, aby prokázaly svou
schopnost řádně tuto činnost vykonávat, správní orgán souběžně zveřejnil informaci o záměru vydat
nové pověření prostřednictvím úřední desky a vyzval subjekty oprávněné k výkonu činnosti OLH, aby
svůj případný zájem o pověření projevily. Následně obdržel tento projev zájmu pouze od pana Radima
Seiferta a od státního podniku Lesy České republiky, s.p.
Správní orgán následně vyhodnotil informace poskytnuté zájemci o pověření, posoudil
dosavadní koncepci výkonu funkce OLH a další poznatky ze správní činnosti. Při tomto vyhodnocení
dospěl k závěru, že k zabezpečení výkonu funkce OLH pověřeným OLH a nikoliv právnickou osobou,
která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, nemá významné výhrady.
S ohledem na prostorové rozmístění lesních majetků menších než 50 ha, pro které jsou zpracovány
osnovy, se jeví jako výhodnější zejména pro vlastníky lesních majetků.
Státní podnik Lesy České republiky s.p., projevil zájem i nadále vykonávat funkci OLH na
lesním majetku obce Kunratice a Lázně Libverda z důvodu oboustranné spokojenosti. Správní orgán
s tímto návrhem souhlasí.
Pan Radim Seifert doložil požadované dokumenty a splňuje veškeré požadavky. Návrh
koncepce výkonu činnosti OLH, který předložil, je na vysoké odborné úrovni.
Správní orgán usnesením určil účastníkům, do kdy mohou činit návrhy a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě žádný účastník tohoto práva nevyužil. S přihlédnutím
k výše uvedeným skutečnostem správní orgán dospěl k závěrům, které jsou obsahem výroku tohoto
rozhodnutí. Současně omezil časovou platnost pověření, a to především za účelem zajištění možnosti
provedení následujícího vyhodnocení a případných nezbytných změn po uplynutí pověřovacího
období.
Účastníky tohoto řízení je subjekt, který vykonával funkci OLH v předešlém období, subjekt,
který je tímto rozhodnutím pověřován výkonem činnosti OLH a právnická osoba, která v určeném
území vykonává právo hospodaření ve státních lesích.
V zahájení řízení o pověření OLH bylo chybně uvedeno, že se jedná o pověření na období, které
počíná dnem 01.01.2018, jedná se o zřejmou nesprávnost, probíhá řízení o pověření na období po
01.01.2019.
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů
ode dne jeho oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u
Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, který odvolání spolu
s celým spisem, odvolacímu úřadu postoupí.
Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.11.2018
Vyznačení doložky provedla Ing. Hana Kučerová dne 27.11.2018

Otisk úředního razítka

Vypraveno dne: 08.11.2018

Zdeňka PROKOPOVÁ
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
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Do vlastních rukou (§ 27 odst. 1, správního řádu)
Radima Seiferta, Předlánce 99, 464 01 Višňová
Lesy České republiky s. p. IČ:42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ID DS:
e8jcfsn (právnická osoba s právem hospodaření ve státních lesích)
Ing. Jiří Pánek, Pod Rozhlednou 1362, 464 01 Frýdlant

Obdrží ke zveřejnění na úřední desce – po nabytí právní moci
Obec Bulovka, Bulovka 101, 464 01 Bulovka, IDDS: 3mfbmwy
Obec Bílý Potok, Obec Bílý Potok, IČ: 00831417, Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok, IDDS: 4nfb5j4
Obec Černousy, Černousy 72, 463 73, IDDS: cjpb4ad
Obec Dětřichov, Dětřichov 2, 464 01 Dětřichov, IDDS: rr7bjdf
Obec Dolní Řasnice, Dolní Řasnice 153, 464 01 Dolní Řasnice, IDDS: c9dajfj
Město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Obec Habartice 191, 463 73 Habartice, IDDS: 57vbk32
Město Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice, IDDS: 6rsbedk
Obec Heřmanice, Heřmanice 2, 464 01 Heřmanice, IDDS: swkbz9f
Obec Horní Řasnice, Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice, IDDS: 4tpbkvd
Obec Jindřichovice p.Sm., Jindřichovice p.Sm. 245, 463 65 Jindřichovice p.Sm., IDDS: xf4bdsb
Obec Krásný Les, Krásný Les 122, 464 01 Krásný Les, IDDS: 5vxaqdx
Obec Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Kunratice, IDDS: j5fan6y
Obec Lázně Libverda, Lázně Libverda 16, 463 62 Lázně Libverda, IDDS: yadbknd
Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město p.Sm., IDDS: 63tbyqn
Obec Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IDDS: decazs5
Město Raspenava, Fučíkova421, 464 01 Raspenava, IDDS: nkabbs6
Obec Višňová, Višňová 184, 464 01 Višňová, IDDS: rdfbjq9
Kopie – spis

.......................................................................................................................................................
Potvrzení doby pro vyvěšení
Toto oznámení spojené s usnesením musí být vyvěšeno na úřední desce všech obcí ve
správním obvodu ORP Frýdlant po dobu 15 dnů a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup,
patnáctý den vyvěšení na úřední desce je dnem oznámení písemnosti.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

