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Rozhodnutí

Mestský úrad Vyškov, odbor životního prostredí, jako orgán státní správy, príslušný podle §
47, odst. 1, písm.a) zákona c. 289/95 Sb., o lesích a o zmene a doplnení nekterých zákonu ( lesní
zákon) a ve znení pozdejších doplnujících predpisu, a v souladu se zákonem c. 500/2004 Sb., o
správním rízení (správní rád),

ruší poverení výkonem funkce OLH pana Petra Machace, bytem bytem Snovídky 55, 683 33,
Nesovice ke dni 31.12.2011 a

poveruje pana Ivana Medka, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 68201 výkonem
funkce odborného lesního hospodáre v dobe od 1.1.2012 do 31.12.2021 v lesích ve vlastnictví
fYzických osob a obcí v katastrálních územích obcí ve správním obvodu MeÚ Vyškov na celkové
výmere 278,28 ha. Tato výmera bude rozhodující pro výpocet náhrad za cinnost OLH dle zákona o
lesích ..

Poverený OLH je držitelem platné licence odborného lesního hospodáre císlo 24Ny, která mu
byla udelena orgánem státní správy lesa.

Tímto rozhodnutím neomezuje správní orgán možnost vlastníka lesa vybrat si svého lesního
hospodáre v souladu s ustanovením § 37, odst. 3 a odst. 7.

Vzhledem k množství vlastníku využil správní orgán ustanovení § 144 zákona c.500/2004
Sb., o správním rízení a zverejnuje toto rozhodnutí verejnou vyhláškou. Správní orgán žádá obce ve
správním obvodu MeÚ Vyškov o zverejnení v míste obvyklém a o vyvešení tohoto rozhodnutí na
úredních deskách po dobu 15 dní ode dne dorucení tohoto rozhodnutÍ. Po skoncení lhuty zašlou obce
toto rozhodnutí s vyznacením doby vyvešení zpet.

Úcastníci rízení:

Matej Machac, bytem Horní Bojanovice 142,69002
Ivan Medek, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 68201
Lesy Ceské republiky, s.p., Lesní správa Bucovice, Zámek 1, Bucovice

Oduvodnení

Správní orgán vydává rozhodnutí o poverení výkonem cinnosti OLH na základe oznámení o
zdravotním stavu pana Petra Machace. Oznámení podal pan Matej Machac, bytem Horní Bojanovice
142,69002, poverený opatrovnictvím. Vzhledem kjeho stavu nemuže tuto funkci nadále v lesích, pro
které byl poveren, vykonávat. .
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Vzhledem k tomu, že u státního podniku LCR s.p. byla funkce revírníka pro odbornou správu
zrušena, zvolil správní orgán možnost poverení výkonem funkce OLH fyzickou osobu, kteráje
držitelem licence pro výkon OLH.

Osoba poverená výkonem OLH - pan Ivan Medek, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 682
O I, je držitelem licence k výkonu cinnosti odborného lesního hospodáre a poverení k výkonu této
cinnosti v lesích, uvedených v príloze tohoto rozhodnutí, bylo s ní predem projednáno. Doba trvání
poverení byla stanovena s ohledem na odbornou praxi a zkušenosti poverené osoby. Kontaktní telefon
na povereného OLH - 724 523 891

Od data poverení tj. 1.1.2012 budou hrazeny výdaje na výkon OLH hrazeny v souladu
s ustanovením § 37 odst. 7 zákona o lesích.

Vzhledem k množství vlastníku správní orgán žádá obce v pusobnosti MeÚ Vyškov o
zverejnení v míste obvyklém a o vyvešení tohoto rozhodnutí na úredních deskách po dobu 15 dní ode
dne dorucení tohoto rozhodnutí. Po skoncení lhuty zašlou toto rozhodnutí s vyznacením doby
vyvešení zpet správnímu orgánu. Telefonický kontakt na povereného OLH zustává zachován.

Tímto rozhodnutím neomezuje správní orgán možnost vlastníka lesa vybrat si svého lesního
hospodáre v souladu s ustanovením § 37, odst. 3. V tomto prípade hradí vlastník lesa lesnímu
hospodári náklady najeho cinnost. V prípade poverení správním orgánem jsou náklady na cinnost
OLH hrazeny státem na základe ustanovení § 37, odst.7 lesního zákona.

Poucení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí muže úcastník rízení podat odvolání (§ 81 odst. I správního rádu), a
to ke Krajskému úradu Jihomoravského kraje Odboru životního prostredí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
(§ na odst. 3 písmo u zák. C. 1]4/1992 Sb.), podáním ucineným u Mestského úradu Vyškov Odboru
životního prostredí, Masarykovo nám. ],682 ] 1 Vyškov (§ 86 odst. ] správního rádu). Odvolací lhuta
ciní 15 dnu ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. I správního rádu), pricemž pocátek lhuty zacíná
dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí. Vcas podané a prípustné odvolání má odkladný
úcinek (§ 85 odst. I správního rádu).

Obdrží:
Matej Machac, bytem Horní Bojanovice ]42,69002 - poverený opatrovník
Ivan Medek, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 68201,
Lesy Ceské republiky, s.p., Lesní správa Bucovice, Zámek 1, Bucovice

Na vedomí:

obce ve správním obvodu ORP Vyškov

ÚHÚL Brandýs n. Labem, pobocka Brno

RNDr.Jirí Kutálek
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