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Městský úřad Železný Brod 
odbor životního prostředí 

nám. 3. května č. p. 1 

468 22 Železný Brod 

 

Vyrozumění o těžbě dříví 
dle § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) 
 

Katastrální území ………………………parcela č…….………………………………………………… 

 

lesní porost OLH………………………… věk OLH…………. druh těžby OLH……………………………. 

 

předpokládaná výše těžby (m3) OLH………… plocha holiny, která vznikne po těžbě (ha) OLH…………. 

 

doba provedení těžby……………………… 

 

 

Katastrální území ………………………parcela č…….………………………………………………… 

 

lesní porost OLH……………………….. věk OLH…………. druh těžby OLH……………………………... 

 

předpokládaná výše těžby (m3) OLH………… plocha holiny, která vznikne po těžbě (ha) OLH…………. 

 

doba provedení těžby……………………… 

 

 

Vlastník lesa oznamující těžbu: 

jméno, příjmení/název společnosti:……………………………………………………………….…….. 

datum nar. /IČO ……………………………………... 

 

bydliště/sídlo společnosti………..………………PSČ………………………tel. …………………… 

 

datum podání: ………………………….podpis…………………………………………………….. 

 
Souhlas/y spoluvlastníka/ů lesa: k nakládání s majetkem je třeba uvést jména, příjmení, data narození/IČO, 

adresy/sídla firem, podpisy spoluvlastníků. dle § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

  

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba/firma, která koupila lesní porost: 

jméno, příjmení/název společnosti……………………………………………………………... 

bydliště/sídlo společnosti……………….tel……………………….PSČ……………………… 

 

datum……………………………………podpis…………………… 
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Osoba/firma, která provede těžbu:  

Jméno, příjmení/název společnosti/ datum narození/IČO………………………………………..…... 

 

bydliště/sídlo firmy……………………………………………razítko/podpis………………… 

 

PSČ……………….. 

 

Vyjádření odborného lesního hospodáře OLH: 
 

Situační nákres umístění a stručný popis těžby:   
 

 

 

       razítko a podpis OLH 

 

Je vhodné, aby vyrozumění o těžbě odesílal orgánu SSL ten, kdo těžbu oznamuje (nikoliv OLH) a to z důvodu, 

aby mu bylo známo datum doručení této listiny orgánu SSL. Pokud orgán SSL nesdělí osobě, která jej písemně 

vyrozuměla o záměru provést těžbu své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba 

těžbu provést. Naší snahou je písemně odpovědět všem v co nejkratší době.  Na vydání stanoviska orgánu SSL 

se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

Doporučujeme, aby ten kdo těžbu provádí, měl při její realizaci u sebe stanovisko orgánu SSL k prováděné těžbě 

z důvodu možnosti jeho předložení pracovníkům oprávněným provádět dozor v lese 

(odborný lesní hospodář, lesní stráž, Česká inspekce životního prostředí, policie, státní správa lesů). 
OLH – tyto údaje Vám sdělí Váš odborný lesní hospodář 

 

Pozn. Poučení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů: 

 

 § 33 odst. 4 

(4)Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí 

převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-

li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní 

rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně 

vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán 

státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů 

ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy 

lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

 

 § 54 odst. 2, písm. b) 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že  

b) provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy, nebo provede jinou 

těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha 

lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu 

mladším než 80 let, 
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 § 54 odst. 3, písm. b) 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do  

b) 1 000 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 2. 

 

 § 56 odst. 1  

(1) Poruší-li osoby uvedené v § 54 v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu 

tutéž povinnost, za jejíž porušení jim již byla uložena pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu 

až do výše dvojnásobku částky stanovené tímto zákonem. 

 

 § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení 

nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů 

spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud. 

https://app.codexis.cz/doc/CR/1725#L894
https://app.codexis.cz/doc/CR/1725#L398

