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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Prodloužení lhůty pro obnovu a zajištění lesních porostů dle § 31 odst. 6 lesního zákona;

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen 
„OSSL“),  příslušný  podle  § 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) posoudil jednotlivé žádosti vlastníků lesa či 
nájemců o povolení výjimky ze zákonné lhůty pro zalesnění a zajištění lesních porostů, předložené 
v průběhu roku 2019 až února 2020 a dospěl k závěru, že vlivem pozdního a vadného odevzdání všech 
náležitostí LHO zpracovatelem  - společnost firem  IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o., 
IČ 61324787, se sídlem Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy a ING-FOREST s.r.o., IČ 24170852, 
se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové n/L, je nutno prodložit lhůty pro povinnosti vyplývající 
z řádného hospodaření v lese, a proto se tímto

výjimky povolují na území výkonu státní správy Magistrátu města Mladá Boleslav tedy obce 
s obecním úřadem s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), na těchto katastrálních územích 
(správních územích obcí) v okrese Mladá Boleslav:
Kbel, Dražice, Nové Benátky, Staré Benátky, Obodř, Dolní Slivno -  Slivínko,  Kochánky, Košátky, 
Horní   Slivno, Kropáčova Vrutice -  Krpy, Střížovice, Sušno,  Kojovice, Měčeříž, Předměřice nad 
Jizerou, Sedlec u Benátek, Skorkov - Otradovice, Sojovice,  Tuřice a Zdětín u Benátek, Čachovice 
- Struhy, Luštěnice -Voděrady u Luštěnic, Brodce nad Jizerou, Charvatce u Jabkenic, Chudíř, 
Jabkenice, Kobylnice, Kosořice, Ledce, Lipník, Pěčice, Prodašice, Ujkovice, Vlkava, Všejany, 
Smilovice u Luštěnic - Bratronice u Luštěnic, Rejšice, Újezd u Luštěnic, Újezdec u Luštěnic. 
Tato katastrální území jsou součástí lesního hospodářského celku (dále jen „LHC“) Mladá Boleslav, ZO 
Benátky, kód č. 101820 s platností LHO od 1.1. 2017 do 31.12. 2026 (veřejně přístupná data LHO jsou 
k nahlížení i tisku k dispozici na webových stránkách http://eagri.cz/public/app/uhul/ds_lho/), vlastnické 
separáty je možno osobně převzít od OSSL na základě předávacího protokolu. 

1) Výjimky na odklad zalesnění včetně následného zajištění se povolují všem vlastníkům lesa 
v daném území, pokud je v taxačním popisu LHO v dané porostní skupině („PSK“) evidována 
holina, tedy věk „0“ (např. PSK 190Eb 0). 

A. Lhůta zalesnění se prodlužuje do 30.06.2021

2) Výjimky na odklad zajištění se povolují všem vlastníkům lesa v daném území, pokud 
je v taxačním popisu LHO v dané  PSK evidován porost do 10 let, tedy věk „1“ (např. PSK 190Eb 1). 

B. Lhůta zajištění se prodlužuje do 31.12.202330.06.2021

3) Nenaplnění těchto lhůt zakládá skutkovou podstatu úmyslného přestupkového konání.

http://eagri.cz/public/app/uhul/ds_lho/
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Odůvodnění
Jak je výše uvedeno vlivem pozdního převzetí LHO neměli vlastníci lesa možnost seznámit se svými 
právy a povinnostmi při hospodaření v lese i když je možno z části konstatovat, že platí bezvýhradně 
zákonná ustanovení zákona o lesních, včetně předpisů souvisejících (míněny Vyhl. MZe, např. Vyhl. MZe 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa) bez ohledu zda jsou LHO platné či nikoliv. 
Předmětné PSK v době taxačního popisu na přelomu let 2016-2017 byly holinami, na které se vztahuje 
dvouletá zákonná povinnost zalesnění (lhůta počítána od 01.01.2017do 31.12.2018, kdy by mělo být 
provedeno zalesnění na všech evidovaných holinách (věk „0“). Přesto žádosti o odklad zalesnění vlastníků 
lesa obdržel OSSL až v roce 2019 či dokonce v roce 2020.
Z kontextu výše uvedeného tedy vyplývá snaha OSSL umožnit odklad lhůty obnovy nejen těm, kteří 
požádali o odklad zalesnění, ale všem vlastníkům v daném území podle kritérií uvedených v odstavci 
č. 1 a odstavci č. 2. Druhou stranou mince je však skutečnost, že pokud bude zjištěno, že zalesnění 
nebylo zrealizováno ani do 30.06.2021, bude OSSL (popř. ČIŽP) postupovat podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“) aniž by vydával 
opatření k nápravě.

Poučení
Na toto řízení dle § 31 odst. 6 lesního zákona se nevztahuje správní řád1 (mimo obecných ustanovení).

Luboš Kašík
odborný referent státní správy lesů

Obdrží
prostřednictvím veřejné vyhlášky vlastníci lesa v definovaném území

1 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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