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Oznámení o změně pověřeného OLH 
 

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, jako orgán státní správy lesů 

příslušný podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

v platném znění (dále jen „lesní zákon“), místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., 

správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že 

pověřeným lesním hospodářem pro vlastníky lesa do výměry 50 ha, pro Váš správní 
obvod byl od 1. 1. 2019 jmenován 

Bc. Miroslav Pekař, tel.: 739 691 350 

Oprávnění a povinnosti odborného lesního hospodáře vyplývající z legislativy 
  
Podle lesního zákona odborný lesní hospodář 
a) dává souhlas s těžbou v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schválené lesní hospodářské osnovy, a 

vyjadřuje se k návrhu těžby oznamované orgánu SSL (§ 33 odst. 3), 

 b) zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese (§ 37 odst. 1), 

 c) je povinen při výkonu činnosti důsledně dbát ochrany lesa a řádného hospodaření v něm (§ 52). 

 

 Z vyhlášek k provedení lesního zákona - odborný lesní hospodář 
a) se vyjadřuje k žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 1 písm. k) vyhlášky č. 77/1996 Sb.), 

b) spolupracuje s vlastníkem při zpracování projektu zalesnění (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 139/2004 Sb.), 

c) uvádí v oznám. nový porostní typ hospodářského souboru (§ 4 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 147/2008 Sb.), 

d) potvrzuje doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin, použitého při zalesnění (§ 5 odst. 4 nařízení 

vlády č. 308/2004 Sb.), 

 

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření, která jsou přílohou zákona o státním rozpočtu, 

ukládají odbornému lesnímu hospodáři povinnost potvrzovat, že práce, na které vlastník lesa žádá příspěvek, jsou 

v souhlasu s lesním zákonem, lesním hospodářským plánem nebo osnovami a že jsou provedeny kvalitně. 

 

 

Ing. Otakar  P e j š a 
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