MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Sp. zn. 676/2017/OPLOO/luka
Č.j.: 676-I/2017/OPLOO/luka
Oprávněná úřední osoba: Luboš Kašík, os. č. 747
Tel.: 326716151, Fax: 326716101
E-mail: kasik@mb-net.cz
Datum: 26.01.2017

ROZHODNUTÍ
s velkým počtem účastníků doručované veřejnou vyhláškou ve věci pověření výkonem činnosti
odborného lesního hospodáře
Magistrát města Mladá Boleslav, 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“), dále jako místně
příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen „správní řád“) rozhodnout z moci úřední v dikci § 144 a § 25 odst. 1 až 4 správního řádu,

pověřuje
dle § 37 odst. 6 lesního zákona

právnickou osobu: Progles, s.r.o., se sídlem Pod Koželuhy 70, 506 01 Jičín, IČ 27469468,
číslo licence č.j.: MUJC/2011/12968/ZP/Str, s odpovědným zástupcem (viz licence) za výkon činnosti
odborného lesního hospodáře Ing. Richardem Novákem, dat. nar. dne 19.11.1983, trvale bytem ulice
Erbenova 2000, 508 01 Hořice v Podkrkonoší;
výkonem činnosti odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) od 05.01.2017 do 15.01.2018 na
lesních majetcích vlastníků do 50 ha výměry (dále jen „vlastníci lesa“), kteří si dosud nevybrali
vlastního OLH a to na území výkonu státní správy Magistrátu města Mladá Boleslav tedy obce
s obecním úřadem s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), na těchto katastrálních územích v okrese
Mladá Boleslav: Bakov nad Jizerou, Bechov, Bezděčín u MB, Bítouchov u MB, Bojetice, Bradlec,
Březno u MB, Buda, Ctiměřice, Čejetice u MB, Dalešice u Bakova nad Jizerou, Dalovice u MB, Debř
nad Jizerou, Dlouhá Lhota u MB, Dobšín, Dobrovice, Dolánky, Dolní Bousov, Dolní Stakory,
Domousnice, Holé Vrchy, Horka u Bakova, Horní Bousov, Horní Stakory, Husí Lhota, Chloumek
u MB, Chrást u MB, Chudoplesy, Jemníky u MB, Josefův Důl, Kolomuty, Kosmonosy, Lhotky u
MB, Libichov, Malá Bělá, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Němčice u Luštěnic, Nová Telib, Nová Ves
u Bakova nad Jizerou, Obrubce, Obruby, Petkovy, Plazy, Podlázky, Přepeře, Rabakov, Rohatsko,
Řepov, Řitonice, Semčice, Skyšice, Sýčina, Úherce, Strašnov, Sukorady u MB, Týnec u Dobrovice,
Veselice, Vinařice u Dobrovice, Vlčí Pole, Zvířetice, Žerčice, Židněves. Tato katastrální území jsou
součástí lesního hospodářského celku č. 103801 – zařizovacího obvodu Mladá Boleslav, s platností
LHO od 01.01.2012 do 31.12.2021.
Fyzicky bude nadále činnost OLH zajišťovat na základě zmocnění od pověřené právnické osoby:
pan František Vondráček, detašované pracoviště: ulice Husova čp. 204/47, 293 01 Mladá Boleslav
 E-mail: frantisek.vondracek@progles.cz
 telefonní spojení: +420 606 534 880
Z důvodu veřejného zájmu (jednoznačnosti účinnosti rozhodnutí) se odnímá odkladný účinek rozhodnutí
tak, aby byl zajištěn kontinuálně výkon činnosti OLH panem Františkem Vondráčkem od 05.01.2017.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:
Progles, s.r.o., se sídlem Pod Koželuhy 70, 506 01 Jičín, IČ 27469468
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa (druh pozemku č. 10) v daném území (viz výše uvedená
katastrální území) evidovaní na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá
Boleslav, včetně dalších právnických a fyzických osob nabyvších v proběhu platnosti rozhodnutí
do vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50 ha výměry.
Odůvodnění
OSSL veden snahou o zachování kvalitního výkonu činnosti odborného lesního hospodáře na části
území ORP, tj. na výše uvedených katastrálních územích v okrese Mladá Boleslav, mění tímto
po ukončení platnosti předcházejícího pověření činnosti OLH, v rámci své pravomoci, zodpovědnou
právnickou osobu za výkon činnosti OLH. Smluvně zajišťuje „terénní“ výkon činnosti totožná fyzická
osoba (F. Vondráček) jako za předcházejících pověření a to i s nabídkou realizace lesnických služeb,
jako doposud, a nemění se kontaktní místo - kancelář v Mladé Boleslavi. Dále OSSL odnímá
odkladný účinek odvolání tak, aby byl zajištěn kontinuální výkon činnosti OLH fy. Progles, s.r.o.,
od počátku roku 2017 a zmocněný pracovník společnosti mohl potvrzovat zejména žádosti
o příspěvky na hospodaření. Za hlavního účastníka ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) správního řízení,
byla stanovena právnická osoba Progles, s.r.o., IČ 27469468 a 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).
Časové omezení pověření činnosti OLH, bylo stanoveno cca na jeden rok s možnosti prodloužení,
pokud nerozhodne OSSL jinak (ukončení spolupráce při opakovaných závadách v zajišťování odborné
úrovně hospodaření - zejména oprávněné stížnosti vlastníků lesa, popř. konfliktní spolupráce OLH s OSSL).

Tímto konstatováním však není možno předjímat výkon činnosti OLH po ukončení tohoto pověření.
„otisk razítka“

Luboš Kašík
odborný referent státní správy lesů

Toto oznámení (strana 1 - 3) musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úředních deskách níže uvedených obecních
a městských úřadů včetně Magistrátu města Mladá Boleslav.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

………………………..

…………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:
(zůstává uloženo u orgánu, který písemnost vyvěsil a sejmul)

Strana 2 (celkem 6)

příloha č. 1 _ k č.j: 676-I/2017/OPLOO/luka

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
4.

5.
6.

7.

8.

sazenic lesních dřevin používaných pro obnovu lesa a pro zalesňování (zákon č. 149/2003 Sb.),
vyhotovovat projekty zalesnění (dřevina, množství, spon) pro porosty určené k obnově (zalesnění)
zejména pokud nejsou vlastníků lesa protokolárně předány lesní hospodářské osnovy nebo se
jedná o těžbu do 80let skutečného věku, nebo při zpracování projektu zalesnění pozemku
určeného k prohlášení za PUPFL (vyhláška MZe ČR č. 139/2004 Sb.),
doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů, na žádost provádět instruktáž
k vyznačování prořezávek a těžby předmýtní úmyslné (zkusné plochy do velikosti 2 ar),
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),
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,
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 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,
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.
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příloha č. 2 _ k č.j: 676-I/2017/OPLOO/luka

Rozdělovník k doručení veřejnou vyhláškou – prostřednictvím datové schránky:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název obce
Místní část obce
PSČ
Pošta
======================================================================
1. Bakov n.Jiz.
- Bakov n. Jiz.
294 01 Bakov n. Jiz.
MěÚ
- Buda
- Horka
- Chudoplesy
- Klokočka
- Malá Bělá
- Malý Rečkov
- Brejlov
- Podhrádí
- Studénka
- Velký Rečkov
- Zájezdy
- Zvířetice
2. Bítouchov
OÚ

- Bítouchov
- Dalešice
- Dolánky

294 01 Bakov n. Jiz.

3. Bradlec
OÚ

- Bradlec

293 06 Kosmonosy

4. Březno
Městys

- Březno
- Dolánky

294 06 Březno

5. Ctiměřice
OÚ

- Ctiměřice

294 46 Semčice

6. Dalovice
OÚ

- Dalovice

293 01 Ml. Boleslav

7. Dlouhá Lhota
OÚ

- Dlouhá Lhota

294 05 Dlouhá Lhota

8. Dobrovice
MěÚ

- Dobrovice
- Bojetice
- Holé Vrchy
- Chloumek
- Libichov
- Sýčina
- Týnec
- Úherce

294 41 Dobrovice

9. Dobšín
OÚ

- Dobšín
-Kamenice

294 04 Dolní Bousov
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název obce
Místní část obce
PSČ
Pošta
======================================================================
10. Domousnice
- Domousnice
294 48 Domousnice
OÚ
-Skyšice
11. Dolní Bousov
MěÚ

- Dolní Bousov
- Bechov
- Horní Bousov
- Ošťovice
- Střehom
- Svobodín
- Vlčí Pole

294 04

12. Dolní Stakory
OÚ

- Dolní Stakory

293 01 Ml. Boleslav

13. Husí Lhota
OÚ

- Husí Lhota

294 06 Březno

14. Josefův Důl
OÚ

- Josefův Důl

293 07 Josefův Důl

15. Kolomuty
OÚ

- Kolomuty

293 01 Ml.Boleslav

16. Kosmonosy
MěÚ

- Kosmonosy
- Horní Stakory

293 06 Kosmonosy

17. Lhotky
OÚ

- Lhotky
- Řehnice

294 06 Březno

18. Mladá Boleslav
Statutární město

- Mladá Boleslav
- Bezděčín
- Čejetičky
- Čejetice
- Debř n.Jiz.
- Chrást
- Jemníky
- Michalovice
- Podchlumí
- Podlázky

293 49 Ml.Boleslav

19. Nepřevázka
OÚ

- Nepřevázka

293 01 Ml. Boleslav

20. Němčice
OÚ

- Němčice

294 42 Luštěnice

21. Nová Telib
OÚ

- Nová Telib
- Kladěruby

294 06 Březno
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Dolní Bousov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název obce
Místní část obce
PSČ
Pošta
======================================================================
22. Nová Ves u Bakova
OÚ

- Nová Ves u Bakova

294 01 Bakov n.Jiz.

23. Obrubce
OÚ

- Obrubce
- Obora

294 04 Dolní Bousov

24. Obruby
OÚ

- Obruby

294 03 Obruby

25. Petkovy
OÚ

- Petkovy
- Čížovky

294 04 Dolní Bousov
294 06 Březno

26. Plazy
OÚ

- Plazy
- Valy

293 01 Ml.Boleslav

27. Přepeře
OÚ

- Přepeře

294 04 Dolní Bousov

28. Rabakov
OÚ

- Rabakov

294 04 Dolní Bousov

29. Rohatsko
OÚ

- Rohatsko

294 04 Dolní Bousov

30. Řepov
OÚ

- Řepov

293 01 Ml.Boleslav

31. Řitonice
OÚ

- Řitonice

294 04 Dolní Bousov

32. Semčice
OÚ

- Semčice

294 46 Semčice

33. Strašnov
OÚ

- Strašnov

294 31 Krnsko

34. Sukorady
OÚ

- Sukorady
- Martinovice

294 06 Březno

35. Veselice
OÚ

- Veselice

294 04 Dolní Bousov

36. Vinařice
OÚ

- Vinařice

294 41 Dobrovice

37. Žerčice
OÚ

- Žerčice

294 46 Semčice

38. Židněves
OÚ

- Židněves

294 06 Březno
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