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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy lesů (dále jen „OSSL“) podle ust. § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších změn
(dále jen „lesní zákon“) a podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších změn (dále jen „správní řád“), na základě řízení vedeného z moci úřední
pověřuje podle ust. § 37 odst. 6 lesního zákona fyzickou osobu pana Františka Buriánka,
nar. 16. 01. 1943, Nábřeží Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily (účastník řízení podle ust.
§ 27 odst. 1 písm. b) správního řádu) výkonem funkce odborného lesního hospodáře (dále
jen „OLH“) v lesích o výměře menší než 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodářský
plán, a vlastníci si nevybrali svého OLH, na území v působnosti obce s rozšířenou
působností Semily, kde doposud vykonával funkci odborného lesního hospodáře, a to
v katastrálních územích Semily, Bítouchov u Semil, Spálov u Semil, Benešov u Semil.
Pověření se stanovuje na dobu neurčitou, a to od 01. ledna 2020. V případě požadavku
předčasného ukončení výkonu funkce je OLH povinen tuto skutečnost oznámit Městskému
úřadu Semily, odboru životního prostředí nejméně 30 dnů předem. Rovněž v případě vzniku
překážky, pro kterou nelze dlouhodobě (více než 1 kalendářní měsíc) vykonávat funkci OLH,
bude tato skutečnost bezodkladně oznámena OSSL. Pověřením není dotčeno právo
vlastníka lesa vybrat si vlastního OLH podle ust. § 37 odst. 3 lesního zákona.
Současně se pověřovanému OLH stanoví tyto základní povinnosti:
a) sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů a na škody jimi
způsobené, navrhovat nezbytná kontrolní a ochranná opatření a při zvýšeném výskytu
škodlivých organismů prokazatelně informovat OSSL,
b) upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé, vyznačovat těžbu
nahodilou, kterou je nutno provést, a doporučit termíny a způsoby jejího zpracování
a způsoby asanace vytěženého dříví,
c) navrhovat vlastníku lesa vhodný způsob a postup obnovy lesa a doporučovat vhodný
reprodukční materiál a vhodnou dřevinnou skladbu k obnově lesa,
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d) doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů a na žádost vlastníka lesa
zabezpečovat instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,
e) na žádost vlastníka lesa vyznačovat těžbu mýtní úmyslnou a vyjadřovat se k návrhu těžby
oznamované vlastníkem lesa OSSL (§ 33 odst. 3 lesního zákona),
f) potvrzovat, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle
zvláštních právních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s tímto
zákonem a právními předpisy vydanými k jeho provedení,
g) na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské
evidence,
h) na žádost vlastníka lesa poskytovat vlastníkovi lesa odborné informace a doporučení při
ochraně lesů, pěstebních a těžebních činnostech, v oblasti finančních podpor na
hospodaření v lesích, při zpracování návrhů lesních hospodářských plánů a lesních
hospodářských osnov a dalších činnostech souvisejících s hospodařením v lesích,
i) vést evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech, uchovávat doklady
vztahující se k těmto úkonům a činnostem po dobu nejméně 5 let a tuto evidenci včetně
dokladů na vyžádání předložit OSSL,
j) oznamovat OSSL ukončení výkonu činnosti OLH, a to nejméně 30 dnů předem, pokud je
mu tato skutečnost známa, jinak neprodleně po tom, co se o této skutečnosti dozví,
k) prokazatelně upozorňovat vlastníka lesa na všechny případy, kdy svou činností porušuje
povinnosti stanovené tímto zákonem; pokud povaha porušené povinnosti umožňuje nápravu
a vlastník lesa ji nesjedná v rozsahu a v termínu uvedeném v upozornění OLH, je OLH
povinen oznámit tuto skutečnost OSSL, a
l) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své činnosti, a to i
po skončení výkonu této činnosti.
odbornými úkony a činnostmi OLH se pak rozumí zejména:
a) sledování zdravotního stavu lesních porostů a upozorňování vlastníka lesa na výskyt
škodlivých organismů,
b) upozorňování vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé a vyznačování těžby
nahodilé,
c) vyznačování těžby mýtní úmyslné,
d) zabezpečování instruktáže o provádění výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,
e) navrhování vhodných způsobů a postupů obnovy lesa,
f) poskytování odborných informací vlastníku lesa při zpracování návrhů lesního
hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy.
Činnost pověřeného OLH hradí stát. Výše nákladů na činnost OLH se stanoví dle platné
vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost OLH v případech, kdy jeho
činnost hradí stát.
Odůvodnění
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí zveřejnil výzvu k podání přihlášky k pověření
výkonem funkce OLH v obvodech tvořených katastrálními územími: č. 1 Semily, Bítouchov
u Semil, Spálov u Semil, Benešov u Semil; č. 2 Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, Vysoké
nad Jizerou, Tříč, Roprachtice, Sklenařice (část); č. 3 Jesenný; č. 4 Bozkov, Příkrý,
Škodějov, Helkovice, Roztoky u Semil; č. 5 Smrčí u Semil, Záhoří u Semil, Chuchelna,
Bořkov, Bystrá nad Jizerou, Čikvásky, Lhota Komárov, Hořensko, Slaná, Košťálov.
Případným zájemcům současně veřejnou vyhláškou oznámil zahájení správního řízení
a usnesením stanovil lhůtu k uplatnění práv účastníka řízení nejpozději na ohlášeném
společném jednání. Na nabídku reagovali pouze doposud pověření OLH, kterým v daných
obvodech končí ke dni 31. 12. 2019 pověření touto funkcí.
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OSSL, veden snahou o zachování kvalitního výkonu činnosti OLH, provedl společné
projednání se všemi přihlášenými OLH o budoucím určení či zachování dosavadních
obvodů. Na základě koncensu zúčastněných, po provedeném správním řízení, OSSL proto
rozhodl o kontinuálním pověření pana Františka Buriánka výkonem činnosti OLH
v katastrálních územích Semily, Bítouchov u Semil, Spálov u Semil, Benešov u Semil.
Protože pan František Buriánek splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon této funkce,
v konkrétním obvodu již činnost OLH vykonával a k jeho práci nebyly připomínky ze strany
OSSL ani vlastníků lesa, byl správním úřadem pověřen výkonem funkce OLH na další
období.
Časové omezení pověření nebylo stanoveno, protože výše zmíněná fyzická osoba činnost
OLH vykonává dlouhodobě a svědomitě. Toto pověření může být zrušeno dříve, pokud
pověřená osoba nevykonává řádně činnost, která je předmětem tohoto pověření.
Informaci o kontaktním místě OLH a telefonním/emailovém spojení obdrží vlastník lesa
na žádost na Městském úřadu Semily, odboru životního prostředí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů (ust. § 83 odst. 1 správního řádu) ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Semily,
odboru životního prostředí. Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 85 odst. 2 správního
řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Jana Vrabcová
Vedoucí odboru
Rozdělovník
Obdrží do vlastních rukou (§ 27 odst. 1 písm. b) správního řádu)
Pan František Buriánek, Nábřeží Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily
Obdrží veřejnou vyhláškou (§ 27 odst. 2 správního řádu)
Vlastníci lesních pozemků do 50 ha výměry v daném území (shora uvedená katastrální
území v obvodu č. 1), včetně dalších právnických a fyzických osob nabyvších v průběhu
platnosti rozhodnutí do vlastnictví lesní pozemky do výměry 50 ha.
K vyvěšení na úřední desce (§ 25 odst. 3 správního řádu)
Městský úřad Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Obecní úřad Benešov u Semil, Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil
Kopie – spis
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Potvrzení doby pro vyvěšení
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce 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 a sejmutí.

Razítko:
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