
Městský úřad Turnov                                 les10/Vyr… 

Odbor životního prostředí - státní správa lesů 

Antonína Dvořáka 335 

511 22 Turnov 

 
 

Vyrozumění o těžbě dříví podle § 33 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. 

Katastrální území ………………………… ……..p.č. …………... ………………………………....  

porost(y)OLH………………………………………věk OLH…….……………………………………… 

předpokládaná výše těžby (m3)OLH..... ……….plocha holiny, která vznikne těžbou 

(ha)OLH………….. druh těžby OLH... ..... …………………………..doba provedení těžby..... 

....………………………… 

 

Vlastník lesa oznamující těžbu: jméno…………………………………datum narození………... 

                         bydliště …………………………………………………………   PSČ…………….. 

                         telefon........................datum……………….podpis………………………………… 

 

Souhlas spoluvlastníků lesa: k nakládání s majetkem je třeba uvést jména, datum narození, byd-

liště a podpisy spoluvlastníků, jejichž podíl převyšuje 0,5 majetku. Jsou-li dva spoluvlastníci stej-

ným dílem, je nutné, aby těžbu oznámili oba (§ 139 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský záko-

ník). 

1)……………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba, která koupila lesní porost :  jméno ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... .  . . . . .... ...... ... ... ......…. 

                          bydliště ......................  ...... ...............……………………………PSČ ...... ..…….. 

                          telefon ………………datum ............. . ..... podpis ..................  .….....………….... 

 

 

Osoba/firma, která bude provádět těžbu :  jméno/název………………………………………….. 

           adresa …………………………………………………………..  PSČ ...........…….. 

                          telefon ........................datum ...........  ....…podpis…………………….…………... 

 

 

OLH  - tyto údaje Vám sdělí odborný lesní hospodář 

* nestačí-li výše umístěné kolonky počtu požadovaných údajů, uveďte je prosím na příloze k tomuto tiskopisu   

*  poučení a vyjádření odborného lesního hospodáře na druhé straně 



 

 

 

Vyjádření odborného lesního hospodáře (OLH) : 
 

Situační nákres umístění a stručný popis těžby:   

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           razítko a podpis OLH   ……………………………………………… 

 

 

Poučení: 

        Novelou lesního zákona č. 67/2000 Sb. bylo mimo jiné upraveno  znění § 33 odst. 3 lesního zákona             

č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Při záměru provést těžbu byla touto novelou stanovena po-

vinnost nejen vlastníku lesa, ale i tomu, kdo koupil lesní porost a rovněž tomu, kdo provádí těžbu, tuto těžbu 

minimálně 30 dnů předem oznámit orgánu státní správy lesů (SSL) na Městský úřad Turnov, odbor životní-

ho prostředí s vyjádřením odborného lesního hospodáře. Nesplnění této povinnosti kteroukoliv stranou může 

být pokutováno až do výše 1 milionu Kč.  

       Z uvedených důvodů a pro usnadnění Vašeho oznámení těžby jsme pro Vás připravili tento tiskopis, 

který je třeba vyplnit v celém rozsahu a podepsat všemi osobami.  

       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 sta-

noviska 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  (od-

borný lesní hospodář, lesní stráž, Česká inspekce životního prostředí, policie, státní správa lesů). 
 

 

 


