
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 

 DNE: 23.10.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1253/2017/OŽP  

 

NÁZEV: 
Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení RM č. 2/2017 

 

ANOTACE: 
 
Lesní hospodářská osnova (LHO) – vyhlášení záměru zadat zpracování „LHO  
Přibyslav“ – správní obvod  Města Žďár nad Sázavou formou nařízení rady města 
č. 2/2017 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města se po projednání usnesla vydat nařízení rady města č. 2/2017 o 
vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro nařízením 
specifikovanou část správního obvodu Města Žďár nad Sázavou a to na základě 
ustanovení § 25, odst. 2 zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 11 a § 102, odst. 2, písm d) 
zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.  
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Popis 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí vykonává mimo jiné působnost orgánu státní 

správy lesů svěřené mu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. (dále jen „lesní zákon“).  Tento zákon stanoví, že 

orgán státní správy lesů zajistí zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů. V paragrafu 25, 

odst. 2 téhož zákona je uvedeno, že záměr zadat zpracování LHO vyhlásí orgán státní správy lesů „obecně 

závaznou vyhláškou“, tedy v případě přenesené působnosti v souladu se zákonem o obcích „nařízením 

rady“. Jde tedy o úkon související s výkonem státní správy..  

Lesní hospodářská osnova je materiál vypracovávaný odbornou firmou s výhledem na 10 let pro každého 

vlastníka lesa. Je to soupis popisných informací o jeho lese a dále soupis informací o tom, co by 

v následném desetiletém období mělo být v lese (v každé konkrétní porostní skupině) vykonáno. Zpracování 

lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako 

orgán státní správy lesů. Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26, odst. 2 lesního zákona). Úhradu 

těchto nákladů zajišťuje krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( § 

47, odst. 4 lesního zákona). LHO jsou pro vlastníky lesů vypracovány bezplatně a to pro všechny právnické 

a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha. V tomto případě jde o formální úkon, kterým je 

vlastníkům lesů v zařizovacím obvodu dáno na vědomí, že se bude zpracovávat LHO pro jejich majetek a že 

tedy mohou u zadavatele uplatnit připomínky a požadavky na zpracování tohoto díla. Tento úkon je tedy 

svěřen zákonem do kompetence rady města. 

Dalším krokem, který bude předcházet výzvě zájemcům k předložení nabídky, je sestavení výběrové komise 

dle vnitřní směrnice města, která vybere podle předem daných kritérií nejkomplexnější nabídku. Z pohledu 

ust. § 12, odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jde o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž 

předpokládaná cena nepřesáhne limit 2 mil Kč bez DPH. Výměra zařizovacího obvodu, který je tvořen 

přibližně územím mezi obcemi Vojnův Městec, Žďár nad Sázavou, Rudolec a severozápadní hranicí 

správního obvodu obce s rozšířenou města Žďár nad Sázavou (přesný rozsah je vymezen nařízením 

č.2/2017 rady města), činí asi 2123 ha. Při známé, v místě obvyklé ceně za 1 ha  zpracování LHO 

odhadujeme objem veřejné zakázky na cca 1.240.000 Kč bez DPH. Postup při zadání veřejné zakázky 

proběhne v souladu s vnitřním předpisem, kterým je „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“. Vzhledem 

k transparentnosti celého procesu městský úřad  v souladu se směrnicí vyzve k podání nabídky min. 5 

uchazečů s platnou licencí k vyhotovování děl hospodářské úpravy lesů, z nichž výběrová komise po 

otevření obálek vybere nejvhodnější nabídku.  

 

Geneze případu 
1x za 10 let orgán státní správy lesů zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy – jde o zákonný proces 
související s výkonem státní správy. 
 

Návrh řešení 
Schválení nařízení rady  č. 2/2017 (viz výše) je nastartováním zákonem daného procesu tvorby lesních 
hospodářských osnov pro drobné vlastníky lesů do 50 ha. Je jediným možným postupem ve věci. Postup 
nemá dopad na rozpočet města (není v něm zahrnut) – jde o mandatorní výdaj, který je městu poukázán 
z rozpočtu kraje následně a to na základě uzavřené smlouvy o dílo. Odbor ŽP zde zastupuje stát při výkonu 
přenesené působnosti.  Neschválením nařízení by město nesplnilo požadavek stanovený zákonným 
předpisem. 

 
Varianty návrhu usnesení 
Bez variant. 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit nařízení, které je naplněním zákonného požadavku (viz výše).  
 
Stanoviska  
Odbor ŽP doporučuje schválit nařízení rady města Žďár nad Sázavou č. 2/2017.  

 
 



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
 

N A Ř Í Z E N Í  
č.  2/ 2017 

O VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV. 

 

Rada Města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 23.10.2017 usnesla vydat  

na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), v platném znění, (dále jen „lesní zákon“), v souladu s ust. § 13 vyhlášky č. 84/1996 

Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu  s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:   

 

Článek   1 

1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro území  lesního 

hospodářského celku (LHC) Přibyslav (kód LHC 515831) ve správním obvodu Města Žďáru nad 

Sázavou, tvořeného následujícími katastrálními územími : 
Březí nad Oslavou, Budeč u Žďáru nad Sázavou, Buková u Nížkova, Česká Mez, Hamry nad Sázavou, 

Malá Losenice,  Matějov, Najdek na Moravě, Nížkov, Nové Dvory u Velké Losenice, Nové Veselí, 

Poděšín, Pořežín, Račín u Polničky, Radostín u Vojnova Městce, Rosička, Sázava u Žďáru nad 

Sázavou, Sirákov, Špinov, Újezd u Žďáru nad Sázavou, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův Městec. 

 

2. Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního 

prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný podle § 48 odst. 2, písm d) lesního 

zákona a vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování 

osnov hradí stát (§ 26, odst. 2 lesního zákona). Úhradu těchto nákladů zajišťuje příslušný krajský úřad 

na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( § 47, odst. 4 lesního zákona).  

3. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které 

jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha (dále jen vlastníci lesů),  

s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského 

plánu. Platnost lesních hospodářských osnov pro území uvedené v článku 1 odst. 1 tohoto nařízení je 

stanovena na 10 let a to od 1.1. 2019 do 31.12.2028. 

 

Článek 2 
1. Vlastníci lesů z území uvedeného v článku 1 odst. 1 mají právo u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 

odboru životního prostředí písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své záměry, připomínky a 
požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto 
záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní 
hospodář. 

 
2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také dotčené 

správní orgány, další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti 
mohou být dotčeny. 

3. Termín pro uplatnění těchto podnětů a požadavků (čl. 2, odst. 1 a 2 tohoto nařízení) se  stanoví do 30. 

prosince  2017. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy 

zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 

 

Článek 3 
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na Městském úřadě  Žďár 
nad Sázavou, odboru životního prostředí  od 01. května 2019.  

 

 

 



Článek 4 

Obecní úřady obcí příslušné pro území uvedené v článku 1 odst. 1 toto nařízení uveřejní  

na svých úředních deskách po dobu 15-ti dnů a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout. 

 

 

 Článek 5 

1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctý dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce 

Městského úřadu Žďár nad Sázavou.  

2. Platnost i účinnost tohoto nařízení končí dnem 31. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil    Ing. Josef Klement  

starosta města               místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

1. Úřední deska města Žďár nad Sázavou 

2. Obecní úřady obcí příslušné pro území uvedené v článku 1 odst. 1 toto nařízení 

 

 

 

 

 

vyvěšeno dne :        sejmuto dne :     

 

 

    razítko, podpis 

 


