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Věc: Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení
s velkým počtem účastníků

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
A)

Oznámení o zahájení řízení
s velkým počtem účastníků o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře,

B)

Výzva
podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) k podání
námitek a doplnění řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.
Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní
správy lesů (dále jen „OSSL“), příslušný podle § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“), a dále jako
místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 11 správního řádu rozhoduje z moci
úřední v dikci § 144 a § 25 odst. 1 až 4 správního řádu, o pověření (dle § 37 odst. 6 lesního
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zákona) fyzické osoby pana Ing. Libora Švandy, nar. 8.11.1968, trvale bytem Vysoká 45,
277 24 Vysoká, licence odborného lesního hospodáře č.j.: 14510/2003-2/264,
e-mail: lisv@seznam.cz, tel. +420 606 685 478, výkonem činnosti odborného lesního
hospodáře (dále jen „OLH“) od 1.1.2020 na neurčito (bez časového omezení) na lesních
majetcích vlastníků do 50 ha výměry (dále jen „vlastníci lesa“), kteří si dosud nevybrali
vlastního OLH a jejichž lesní pozemky se nacházejí v katastrálních územích spadajících do
správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Mělník a Neratovice (dle
veřejnoprávní smlouvy ze dne 18.12.2008).
Jedná se o zařizovací obvod I. – LHC Mělník (101 801), správní obvod ORP Mělník,
s platností LHO od 1.1.2017 do 31.12.2026 na těchto katastrálních územích:
Býkev, Jenišovice u Mělníka, Byšice, Čečelice, Dobřeň, Jestřebice u Kokořína, Střezivojice, Dolní
Zimoř, Hořín, Brozánky, Vrbno u Mělníka, Zelčín, Hostín u Mělníka, Chorušice, Choroušky, Velký
Újezd u Chorušic, Zahájí u Chorušic, Kadlín, Ledce u Stránky, Kanina, Kly, Záboří u Kel, Kokořín,
Březinka u Kokořína, Janova Ves, Šemanovice, Truskavna, Lhotka u Mělníka, Hleďsebe, Liběchov,
Ješovice, Liblice, Lobeč u Mšena, Lužec nad Vltavou, Chramostek, Malý Újezd, Jelenice u Mělníka,
Medonosy, Chudolazy, Osinalice, Mělnické Vtelno, Radouň, Vysoká Libeň, Mělník, Vehlovice, Mšeno,
Olešno, Sedlec u Mšena, Skramouš, Nebužely, Nosálov, Libovice, Řepín, Živonín, Stránka u Mšena,
Ostrý, Tajná, Střemy, Jenichov, Tuhaň, Tupadly, Velký Borek, Mělnická Vrutice, Skuhrov u Mělníka,
Vidim, Vliněves, Vraňany, Vysoká u Mělníka, Bosyně, Chodeč u Mělníka, Strážnice u Mělníka,
Střednice, Želízy a Sitné
a
zařizovací obvod II. – LHC Mělník (101 819), správní obvod ORP Neratovice, s platností
LHO od 1.1.2017 do 31.12.2026 na těchto katastrálních územích:
Čakovičky, Chlumín, Kojetice, Kostelec nad Labem, Jiřice, Rudeč, Libiš, Nedomice, Neratovice,
Byškovice, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy, Obříství, Úpor, Ovčáry u Dřís, Tišice, Chrást u Tišic,
Kozly u Tišic, Všetaty, Přívory, Zálezlice a Kozárovice.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:

Ing. Libor Švanda, nar. 8.11.1968, trvale bytem Vysoká 45, 277 24 Vysoká
Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové (Lesní správa Mělník, se sídlem Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa do 50 ha výměry (druh pozemku č. 10) v daném území
(viz výše uvedená katastrální území v ORP Mělník a ORP Neratovice), včetně dalších právnických a
fyzických osob nabyvších v průběhu platnosti rozhodnutí do vlastnictví pozemky určené k plnění
funkcí lesa do 50 ha výměry.
Za hlavní účastníky ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) správního řízení, byli stanoveni; právnická osoba
Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (Lesní
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správa Mělník, se sídlem Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník) a vybraná fyzická osoba pan Ing. Libor
Švanda, nar. 8.11.1968, trvale bytem Vysoká 45, 277 24 Vysoká.
Za vedlejší účastníky správního řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řízení, byli určeni vlastníci
lesa, jejichž práva a povinnosti sice nejsou přímo dotčeny, neboť v daném území nevyužili svého
práva vybrat si OLH (§ 37 odst. 3 lesního zákona), přičemž toto právo zůstává nadále nedotčeno.
Jediným relevantním důvodem, tedy zůstává informovanost všech vlastníků lesa o tom, kdo, kde a
kdy je v daném území pověřen výkonem OLH, aby se tak na něho mohli obracet s konkrétními
požadavky, viz pracovní náplň OLH (příloha č. 1).

81879.19-MUME.kab. OSSL Mělník - oznámení o zah.ř. - pověření výkonem fce OLH - veřejná
vyhláška.docx
Výkon činnosti odborného lesního hospodáře („OLH“)
(pracovní náplň)
1. Sledovat průběžně stav lesa na území LHC Mladá Boleslav, upozorňovat vlastníky lesů na výskyt škodlivých
činitelů (např. poškození zvěří, kalamitními škůdci), na škody jimi způsobené a aktivně navrhovat provedení
nezbytných kontrolních a obranných opatření; při zvýšeném výskytu škodlivých činitelů informovat OSSL,
2. upozorňovat, pokud možno, písemně vlastníky lesů na nutnost těžby nahodilé, těžbu nahodilou vyznačovat
a stanovit termín a doporučit způsob jejího provedení (zejména kůrovcovou hmotu k neodkladné asanaci),
3. navrhovat vlastníkům lesa vhodný způsob a postup obnovy lesa, dohlížet na vhodnost semen a sazenic
lesních dřevin používaných pro obnovu lesa a pro zalesňování (zákon č. 149/2003 Sb.),
4. vyhotovovat projekty zalesnění (dřevina, množství, spon) pro porosty určené k obnově (zalesnění) zejména
pokud nejsou vlastníkům lesa protokolárně předány lesní hospodářské osnovy nebo se jedná o těžbu do
80 let skutečného věku, nebo při zpracování projektu zalesnění pozemku určeného k prohlášení za PUPFL
(vyhláška MZe ČR č. 139/2004 Sb.),
5. doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů, na žádost provádět instruktáž k vyznačování
prořezávek a těžby předmýtní úmyslné (zkusné plochy do velikosti 2 ar),
6. vyznačovat na žádost vlastníků lesa hranice umístění těžeb mýtních úmyslných, udělovat souhlas s těžbou
v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez
protokolárně převzaté LHO a vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované vlastníkem lesa orgánu státní
správy lesů (§ 33 odst. 3 lesního zákona),
7. potvrzovat, zda činnosti (např. dle § 46 lesního zákona), na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční
příspěvky podle zvláštních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s právními předpisy
o hospodaření v lesích,
8. spolupracovat s vlastníky lesa při vedení lesní hospodářské evidence i pro potřeby centrální evidence
(souhrnná LHE), její správnost potvrzovat svým podpisem a soustřeďovat tento stav LHE v hospodářské
knize, nebo pokud možno v kompatibilním software s OSSL, pro případná řízení (odklady zalesnění,
zajištění, uložení opatření k nápravě, popř. sankce),
9. poskytovat vlastníkům lesa odbornou pomoc při ochraně lesů, při pěstebních a těžebních činnostech,
v oblasti finančních podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů LHO a LHP i v dalších činnostech
souvisejících s hospodařením v lesích (semenářství, meliorace, hospodaření v lesích ochranných a lesích
zvláštního určení, sdružování vlastníků, certifikace, systém náležité péče hospodářského subjektu
uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích HS apod.),
10. vést průkazným způsobem evidenci o provedených odborných úkonech a činnostech a archivovat doklady
vztahující se k těmto činnostem po dobu nejméně 5 let od jejich vzniku; tuto evidenci, včetně vztahujících
se dokladů na vyžádání předložit OSSL (vyhláška MZe ČR č. 100/1996 Sb.),
11. oznamovat OSSL ukončení výkonu činnosti OLH, a to 30 dnů předem, pokud je mu tato skutečnost známa,
jinak neprodleně po tom, co se o této skutečnosti dozví,
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12. průkazným způsobem upozorňovat vlastníky lesa na všechny případy, kdy hrozí nebezpečí porušení
povinností vyplývajících z lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení (v platném
znění); pokud vlastník lesa nezjedná nápravu v rozsahu a termínu stanoveném OLH, je OLH sám povinen
oznámit to neprodleně OSSL, pokud však nebude konkrétní vlastník lesa znám, předá OLH informaci o
lesních porostech, v nichž hrozí kalamitní stav nebo v nichž je třeba provést mimořádná opatření, OSSL
ihned po jejím zjištění (§ 52 lesního zákona),
13. vyjadřovat se k žádostem o odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa (písm. k) vyhlášky MZe č.
77/1996 Sb.), tzn. uvést pro OSSL JPRL (PSK) a případné ovlivnění hospodaření v lese a
14. uskutečňovat kontakt s vlastníky lesa pokud možno osobním jednáním, není-li to možné, bude užita
písemná forma (není nutné používat doporučených dopisů mimo přímo zmíněné body, viz výše), ústně
předaný pokyn, jehož převzetí vlastník potvrdí, např. ve služebním deníku OLH, má stejnou váhu jako
forma písemná.

příloha č. 2 k č.j: 3884/ZP/19/FRKA
Práva a povinnosti účastníků řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění:
Práva účastníků řízení
§ 14 odst. 2 Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví.
§ 16 odst. 3 Každý kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jimž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady.
§ 16 odst. 4 Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na
území ČR, má právo činit podání a jednat v jazyce své národností menšiny. Tento občan si obstará tlumočníka
zapsaného v seznamu tlumočníků.
§ 29 odst. 1 Každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně v tom rozsahu, j jakém mu zákon přiznává
způsobilost k právním úkonům.
§ 32 odst. 1 V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným
zástupcem.
§ 32 odst. 2 Pokud nemá účastník zákonného zástupce, správní orgán ustanoví za podmínek stanovených
tímto zákonem opatrovníka.
§ 33 odst. 1 Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.
§ 36 odst. 1 Účastníci jsou oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
§ 36 odst. 2 Účastnící mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní
orgán informace o řízení.
§ 36 odst. 3 Účastníkům musí být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje.
§ 38 odst. 1 Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci
v právní moci.
§ 38 odst. 4 S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil
kopie spisu nebo jeho části.
§ 41 odst. 2 Účastník může požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka,
která bránila úkon učinit. / navrácení v předešlý stav /.
§ 45 odst. 4 Žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, toto právo nelze uplatnit v době
od vydání rozhodnutí do zahájení odvolacího řízení.
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§ 61 odst. 1 Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím
nařídit předběžné opatření.
§ 61 odst. 2 Odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odkladný účinek, může je podat
pouze účastník, kterému se rozhodnutí oznamuje.
§ 72 odst. 3 Účastník se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných v řízení, s výjimkou
rozhodnutí, jímž se řízení končí, a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na
vyrozumívání o usneseních poznamenávaných do spisu.
§ 78 odst. 1 Účastnící řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno, a dále ti, kdož jsou uvedeni v písemném
vyhotovení tohoto rozhodnutí, jakož i právní nástupci všech těchto osob, pokud by byli rozhodnutím vázáni,
mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti rozhodnutí.
§ 81 odst. 1 Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
§ 81 odst. 2 Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva
písemně nebo ústně do protokolu vzdal.
§ 82 odst. 1 Odvoláním lze napadnou výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
§ 82 odst. 2 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, a v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání se podává se potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
§ 84 odst. 1 Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat
odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy
bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků.
§ 86 odst. 1 Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
§ 94 odst. 1 Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení pravomocného rozhodnutí, tento
podnět není návrhem na zahájení řízení.
§ 100 odst. 2 Účastník může podat žádost o obnovu řízení a to u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci
rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne právní moci rozhodnutí.
§ 139 odst. 1 Stanoví-li tak zvláštní zákon, může každý požadovat od správního orgánu, který je příslušný
vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl předběžnou informaci o tom, zda
lze určitý
záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu a podle jakých hledisek
bude žádost posuzovat.
§ 148 odst. 3 Účastník se může domáhat vydání mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci. Správní
orgán může takové rozhodnutí vydat, jestliže je to účelné a umožňuje to povaha věci.
§ 150 odst. 1 Povinnost v řízení z moci úřední a ve společném řízení lze uložit formou písemného příkazu.
§ 150 odst. 3 Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení
příkazu.
§ 171 Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné
opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.
§ 172 odst. 4 K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní
připomínky.
§ 172 odst. 5 Vlastníci nemovitosti, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
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§ 175 odst. 1 Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování
úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.
§ 175 odst. 3 Stížnost lze podat písemně nebo ústně.
§ 175 odst. 4 Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení.
Povinnosti účastníků řízení
§ 16 odst. 2 Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně
v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový
překlad nevyžaduje.
§ 30 odst. 5 Každý, kdo v řízení činí úkony, musí prokázat své oprávnění.
§ 36 odst. 4 Účastník nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti.
§ 45 odst. 1 Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo
čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známě účastníky.
§ 50 odst. 2 Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastnící povinni při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
§ 52 Účastnící jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
§ 53 Správní orgán může usnesením uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu, aby ji předložil.
§ 54 odst. 1 Vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, je povinen předložit je správnímu orgánu
nebo strpět ohledání věci na místě / důkaz ohledáním /.
§ 55 odst. 1 Každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek, musí vypovídat pravdivě a nic
nezamlčet.
§ 55 odst. 4 Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný
čin nebo správní delikt.
§ 59 odst. 1 Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná.
Předvolaný je povinen dostavit se včas na určené místo, nemůže-li tak ze závažných důvodů učinit, je povinen
bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.
§ 60 odst. 1 Jestliže se účastník nebo svědek bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání
nedostaví, může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě bude účastník nebo svědek předveden.
§ 61 odst. 4 Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu
vydat. Není-li v určené lhůtě správnímu orgánu vydána, může bát tomu, kdo ji má u sebe odňata.
§ 62 odst. 1 Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v
řízení závažně stěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví ne předvolání ke správnímu orgánu,
navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.
§ 63 odst. 1 Toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě,
popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po předchozím upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná.
§ 79 odst. 3 Nestanoví-li zákon jinak, nese správní orgán nebo dotčený orgán a účastník své náklady.
§ 79 odst. 5 Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení
vyvolat porušením své právní povinnosti.
§ 79 odst. 6 Povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak správnímu orgánu nebyly vznikly, může správní
orgán uložit tomu, kdo jejich vznik způsobil porušením své povinnosti.
§ 114 odst. 2 Každý je povinen oprávněné úřední osobě, která je pověřena exekucí, umožnit přístup na místa,
kde je třeba exekuci provést.
§ 137 odst. 2 Každý je povinen podat správnímu orgánu vysvětlení k prověření oznámení, podnětů a vlastních
zjištění. Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do
výše 50 000 Kč.
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Výše uvedená práva a povinnosti jsou v plném rozsahu uvedeny v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.

František Kabelka, DiS.
referent státní správy lesů
odboru životního prostředí a zemědělství

datum vyvěšení ………………………….

datum sejmutí ……………………………

Toto oznámení musí být podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu vyvěšeno na dobu nejméně
15 dnů na úředních deskách všech obcí v ORP Mělník a ORP Neratovice.
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:
(zůstává uloženo u orgánu, který písemnost vyvěsil a sejmul)

Digitálně podepsal Jitka
Štyksová
Datum: 2019.08.09
10:28:07 +02'00'
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:
datovou schránkou:
Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
(Lesní správa Mělník, se sídlem Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník)
doporučeně s dodejkou:
Ing. Libor Švanda, nar. 8.11.1968, trvale bytem Vysoká 45, 277 24 Vysoká
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
veřejnou vyhláškou
K vyvěšení na úřední desce:
datovou schránkou všechny obce v ORP Mělník a ORP Neratovice
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