MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD
Odbor životního prostředí
468 22 Železný Brod, náměstí 3. května 1

Naše značka: ŽP/12649/12/221.0
Vyřizuje: Petruška,DiS
tel. 483 333 986

Železný Brod, dne: 29.11.2012

ROZHODNUTÍ
Věc:Předmýtní těžba dřeva na lesním pozemku v katastrálním území Líšný.
Městský úřad Železný Brod – obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, jako
orgán státní správy lesů, příslušný podle zák.č.289/1995 Sb. § 48 odst. 1 písm.b o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dle § 33 odst. 3 a § 32 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, bere na vědomí Vaší
žádost doručenou 13.11.2012 ve věci předmýtní těžby dřeva v porostu 834 Ch 4, LHP Jablonec nad
Nisou, LHO Železný Brod ve věku 44, let, na pozemku p.p.č. 510/2, o objemu cca 8 m3 v katastrálním
území Líšný V tomto porostu nevnikne těžbou holina (jednotlivý výběr-probírka). Vaše žádost byla
doložena doporučujícím stanoviskem Vašeho odborného lesního hospodáře.
Státní správa lesů

POVOLUJE
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
SEAPOINT CAPITAL s.r.o., Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
ODŮVODNĚNÍ
Dne 13.11.2012 správní orgán obdržel žádost ve věci předmýtní těžby lesa v porostu 834 Ch
4, LHO Železný Brod, LHP Jablonec nad Nisou. Jedná se o výchovný zdravotní výběr
v porostu. SSL s tímto záměrem vlastníka souhlasí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu v Libereckého kraje, prostřednictvím zdejšího odboru v počtu 3 kusů
stejnopisů. Včas podané odvolání má odkladný účinek. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti rozhodnutí je nepřípustné.
Miloš P A L A
vedoucí odboru životního prostředí
obdrží na dodejku:

SEAPOINT CAPITAL s.r.o., IČO:24152455, Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
dále obdrží:
Obecní Úřad Líšný, Líšný II 60, 468 22 Železný Brod
Jan Véla-OLH, LČR s.p.-převzato osobně
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Věc: Stanovisko k těžbě dřeva na lesním pozemku v katastrálním území Líšný.
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, dle § 33
odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, bere na vědomí Vaše oznámení doručené
13.11.2012 ve věci mýtní těžby dřeva v porostu 834 Ch 7, LHP Jablonec nad Nisou, LHO Železný Brod
ve věku 80 let, na pozemku p.p.č. 510/2 o objemu cca 234 m3 v katastrálním území Líšný. V tomto
porostu vnikne těžbou holina 0,67 ha. Vaše oznámení bylo doloženo doporučujícím stanoviskem
Vašeho odborného lesního hospodáře.
Státní správa lesů

S O U H LAS Í
s těžbou dřeva. Tato těžba dřeva bude předem vyznačena odborným lesním hospodářem po Vašem
vyznačení pozemkových hranic. Pokud vlastník neprovádí těžbu sám je potřebné, aby oznámil těžbu i
ten, kdo ji bude provádět a to dle předložené žádosti bude provádět sám vlastník. Toto vyplývá z
úpravy lesního zákona zákonem č. 67/2000 Sb.,čl. 1, bodu 2, který novelizuje § 33 odst.3.
Upozorňujeme, že při provádění těžebních a následných prací je vlastník povinen dodržovat
ustanovení § 31,32,33,34 a 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a dalších ustanovení a norem
souvisejících s touto činností. Tato jmenovaná ustanovení pojednávají o těžbě dříví, lesní dopravě,
lesní hospodářské evidenci, obnově lesa a výchově porostů. Před zahájením těžby je vlastník lesa,
nebo osoba provádějící činnost v zájmu vlastníka povinen učinit dohodu s vlastníkem popřípadě
nájemcem pozemku, které budou dotčeny při lesní dopravě dle § 34 zákona 289/1995 Sb.
Na toto stanovisko se dle § 33 odst. 3 zákona o lesích nevztahují obecné předpisy o správním
řízení.
Miloš P A L A
vedoucí odboru životního prostředí
Obdrží:

SEAPOINT CAPITAL s.r.o., IČO:24152455, Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
Na vědomí:
Obecní Úřad Líšný, Líšný II 60, 468 22 Železný Brod
Jan Véla-OLH, LČR s.p.-převzato osobně

