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V Náměšti nad Oslavou dne 12. 11. 2014 

ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, jako věcně příslušný 

podle      § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán 

podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

přezkoumal veškeré podklady a na základě ustanovení: 

 

-  § 37 odst. 6 lesního zákona, 

- §§ 68 a 69 správního řádu, 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Přemysla Tomka, nar. 19.2.1981, trvale bytem Nádražní 269, 675 73 Kralice nad Oslavou, který je 

držitelem licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře vydané dne 5.1.2009 MěÚ Náměšť nad 

Oslavou pod č.j. ČJ 11/09/ŽP/Sed, 

  

 

výkonem funkce odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) ve smyslu ust. §  37 odst. 6 lesního 

zákona 

 

pro jednotlivé lesní pozemky, jež jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výměrou lesního 

majetku menší jak 50 ha a osob, jež si nevybraly odborného lesního hospodáře v následujících katastrálních 

územích: Čikov, Hluboké, Jasenice, Jedov, Jinošov, Krokočín, Naloučany a Pucov.  

 

Pověření se vydává na dobu od 1.1. 2015 do 31.12. 2016. 

 

Při výkonu činnosti funkce OLH bude Ing. Tomek mj. postupovat dle Pokynu Městského úřadu 

Náměšť nad Oslavou pro případy, kdy je činnost OLH hrazena státem.  

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Ing. Přemysl Tomek, nar. 19.2.1981, Nádražní 269, 675 73 Kralice nad Oslavou 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Správní orgán se rozhodl v roce 2013 využít ust. § 37 odst. 6 lesního zákona, kde je stanoveno, že 

v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy, funkci OLH vykonává právnická osoba, která v určeném území 

vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné 

právnické nebo fyzické osoby. K pověření jiné fyzické osoby vedla správní orgán skutečnost, že vytvoření 

konkurenčního prostředí v jakémkoliv oboru obvykle vede ke zkvalitnění služeb. V tomto případě správní 
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orgán pověřil výkonem funkce Ing. Přemysla Tomka a sliboval od tohoto kroku porovnání dvou různých 

subjektů, jaké služby jsou ochotny a schopny za peníze, které stát na činnost OLH vydává, poskytovat. 

Pověření bylo vydáno na období jednoho roku, což měla být dostatečná doba na porovnání dvou různých 

OLH a zjištění, zda představa Ing. Tomka na výkon činnosti OLH, kterou představil správnímu orgánu při 

výběrovém řízení, lze realizovat v praxi.  

K ověření, jak pověřený OLH svou činnost v roce 2014 vykonával, oznámil správní orgán provedení 

dozoru dle lesního zákona, který proběhl ve dnech 23. – 24. 10 2014.  Při dozoru bylo zjištěno: „Výkon 

činnosti OLH vychází zejména z pochůzek v porostech. OLH provádí systematickou kontrolu lesních 

porostů, přičemž si vždy vybere několik oddělení, popř. dílců, které v daný den projde a seznámí se se 

stavem lesa. Po počátečním seznámení s lesními porosty zkontroloval zalesnění holin uvedených v lesní 

hospodářské osnově a v případě, že holiny nebyly zalesněny, zaslal výzvu vlastníkům lesa s upozorněním, že 

je třeba holinu do konce roku 2014 zalesnit. Za necelý rok, kdy je OLH ustanoven, se seznámil s celým 

majetkem, kde byl výkonem činnosti OLH pověřen, některé porosty navštívil vícekrát s ohledem na potřebu 

(výskyt kůrovcových stromů). 

Při osobním jednání s vlastníky lesa OLH upozorňuje na provedení výchovných zásahů (zápisy ve 

služebním deníku). V případě, že OLH najde v porostu stromy napadené kůrovci, stromy označí sprejem a 

vlastníku zašle výzvu ke zpracování a stanoví pro to termín. Po uplynutí termínu OLH kontroluje provedení 

opatření v porostu.   

Aktivním způsobem OLH přistupuje k podnětům orgánu státní správy lesů a žádostem vlastníků lesa 

(radí se způsobem hospodaření, s provedením výchovných zásahů, vede LHE, pomáhá s vyplněním tiskopisů 

k dotacím a potvrzuje provedení prací). Ve dvou obcích inicioval schůzku s vlastníky lesů na obecních 

úřadech. 

OLH se orientuje v terénu, má již částečný přehled o vlastnické držbě a jím dozorovaných lesních 

pozemcích. V některých porostech byly nalezeny aktivní kůrovcové stromy, ale většina z nich byla již 

označena k těžbě z předchozích pochůzek OLH a vlastníkům byla zaslána výzva, některé stromy byly zcela 

čerstvé (OLH je při dozoru označil sprejem), nebyly nalezeny staré kůrovcové souše.  

OLH si vede evidenci osobních a telefonních kontaktů s vlastníky lesa, zpracovává si i adresář 

vlastníků lesa.  

Lesní majetky, kde byl Ing. Tomek pověřen výkonem činnosti OLH, jsou většinou roztříštěny po 

celých katastrálních územích jednotlivých obcí, výjimečně se jedná o větší lesní celky. Přesto se za krátký 

časový úsek OLH seznámil s lesními majetky, v nepravidelných časových intervalech je dle potřeby osobně 

navštěvuje a aktivně komunikuje s vlastníky lesů – navštěvuje je, píše emaily, dopisy, telefonuje. Reaguje i 

na žádosti vlastníků lesa a orgánu státní správy lesa. Dny návštěv lesních majetků, poznatky z pochůzek a 

způsoby komunikace s vlastníky zapisuje do služebního deníku. Z terénní pochůzky je patrné, že veškerá 

činnost OLH vychází z poznatků v terénu, nikoliv z lesní hospodářské osnovy, kde již mohou být údaje 

neaktuální.  

Správní orgán ke dni vydání rozhodnutí shromáždil v předmětné věci následující podklady: 

rozhodnutí MěÚ Náměšť nad Oslavou sp. zn. MNnO 1440/13/ŽPŽ/Sed o pověření Ing. Tomka výkonem 

funkce OLH pro období 1.1.2014 až 31. 12. 2014 a protokol z dozoru provedeného ve dnech 23.10. – 24.10. 

2014 na činnost Ing. Tomka, včetně kopií deníku OLH. 

Správní orgán při svém rozhodování vycházel z uvedených podkladů, které ve spisu shromáždil, 

vlastních poznatků z úřední činnosti (komunikace s OLH v průběhu roku 2014, komunikace s vlastníky lesa, 

kde byl Ing. Tomek výkonem funkce OLH pověřen).  

Z uvedených podkladů vyplývá, že Ing. Přemysl Tomek při výkonu funkce OLH postupuje 

v souladu s ust.   § 52 lesního zákona, kde je stanoveno, že mj. odborní lesní hospodáři jsou povinni při 

výkonu své činnosti důsledně dbát ochrany lesa a řádného hospodaření v něm, s ust. § 37 odst. 1 lesního 

zákona, kde je stanoveno, že zabezpečuje vlastníku odbornou úroveň hospodaření v lese a v souladu s ust. § 

4 vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb., vede evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech. 

Z uvedených podkladů dále vyplývá, že byla naplněna představa správního orgánu, kterou měl při 

pověření Ing. Tomka výkonem funkce OLH pro rok 2014, tj. vytvoření konkurenčního prostředí a představa, 
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že za peníze, které stát na činnost OLH vydává, je možné vykonávat odbornou správu aktivněji a lépe.  A 

protože je se způsobem činnosti Ing. Tomka správní orgán spokojen, rozhodl se pro ustanovení jeho osoby 

na další, tentokrát dvouleté období. Během něj bude opět proveden dozor, zda je činnost nadále vykonávána 

v souladu se zákonem o lesích a prováděcími vyhláškami a pokynem MěÚ Náměšť nad Oslavou pro výkon 

činnosti OLH. 

Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše.  

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou pověřeným subjektem v rozsahu 

uvedeném lesním zákonem a prováděcími předpisy na základě tohoto rozhodnutí nese (v souladu s ust. § 37 

odst. 7 lesního zákona) stát. Tímto rozhodnutím není dotčeno právo vlastníka vybrat si odborného lesního 

hospodáře dle vlastní úvahy. Dle ustanovení § 37 odst. 1 lesního zákona je vlastník lesa povinen zajišťovat 

hospodaření v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Dle ustanovení § 37 odst. 3 lesního 

zákona má vlastník lesa právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je pak povinen oznámit 

orgánu státní správy lesů. Dle ust. § 37 odst. 5 lesního zákona je vlastník lesa povinen oznámit orgánu státní 

správy lesů každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře do 30-ti dnů. 

 

P o u č e n í : 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 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 ode dne jeho oznámení ke 

Krajskému úřadu v Jihlavě podáním učiněným u Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou. 

Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

na jeho náklady Městský úřad Náměšť nad Oslavou.  

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 

proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

        „Otisk úředního razítka“ 

 

                                                                                         Ing. Tomáš Sedláček 

vedoucí odboru ŽPŽ 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Ing. Přemysl Tomek, Nádražní 269, 675 73 Kralice nad Oslavou 

Na vědomí (po nabytí právní moci): 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, adresa pro doručení 

Lesy ČR, s.p.., LS Náměšť nad Oslavou, Zámecká 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou (doručí se DS) 

Na vědomí (po nabytí právní moci) s žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

Obec Čikov, Čikov 68, 675 78 Čikov 

Obec Hluboké, Hluboké 31, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Obec Jasenice, Jasenice 50, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Obec Krokočín, Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Obec Naloučany, Naloučany 29, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Obec Pucov, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

 

Vypraveno dne: 13.11.2014 
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