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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov
s platností na období let 2021 až 2030.
Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí - obecní úřad obce s rozšířenou působností
pověřený výkonem přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy lesů věcně příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) a
§ 48 odst. 2 písm. d) zák.č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s § 17 odst. 1 vyhl.č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování
všem vlastníkům lesů o výměře do 50 ha,
které se nacházejí v území správního obvodu zdejšího orgánu státní správy lesů, že mohou bezplatně
obdržet lesní hospodářskou osnovu (dále jen „osnova“) s platností na období let 2021 až 2030 pro
svůj les v kanceláři státní správy lesů (dveře č. 108) na odboru životního prostředí Městského úřadu
Rýmařov, pracoviště náměstí Svobody 432/5 a to v úředních dnech (Po-St) po celou dobu platnosti
osnov. Zájemcům o převzetí osnov doporučujeme předem telefonicky dohodnout den a hodinu
převzetí osnov. Vlastník lesa si může zvolit zmocněnce, a to v souladu s ust. § 33, 34 a 35 správního
řádu. Nechá-li se vlastník lesa zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc k převzetí
osnov.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.
Po sejmutí žádáme všechny města a obce v územním obvodu města Rýmařov o vrácení tohoto
oznámení – veřejné vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmutí na Městský úřad Rýmařov,
odbor životního prostředí.
Ing. Evžen Vaštík
vedoucí odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
vlastníci lesů veřejnou vyhláškou
Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov
Obec Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město
Obec Jiříkov, Jiříkov 85, 793 51 Břidličná
Obec Malá Morávka, Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov
Obec Ryžoviště, náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště
Obec Tvrdkov, Tvrdkov 57, 793 44 Horní Město
Obec Stará Ves, Dlouhá 287/32, 793 43 Stará Ves
Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle 49, 793 51 Břidličná
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