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ROZHODNUTÍ
o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 6 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále „lesní zákon“).
Účastnící řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu :
1. Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, adresa pro
doručování: Lesní správa Bučovice, Zámek 1, 680 01 Bučovice
2. Ivan Medek, naroz. dne 25.09.1962, bytem Račice 321, 683 05 Račice-Pístovice
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jeho orgán státní správy lesů, věcně a místně
příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále „lesní zákon“), v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), na základě řízení
vedeném o žádosti pana Ivana Medka, naroz. dne 25.09.1962, bytem Račice 321, 683 05 RačicePístovice o jeho pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 6
lesního zákona na území obcí v působnosti ORP Blansko, a to v k.ú. Bukovinka, Bukovina, Křtiny,
Rudice u Blanska, Habrůvka, Adamov a Olomučany, po zhodnocení všech shromážděných
podkladů pro rozhodnutí,
pověřuje výkonem funkce odborného lesního hospodáře pana Ivana Medka, naroz. dne
25.09.1962, bytem Račice 321, 683 05 Račice-Pístovice, na období od 01.01. 2021 do 31.12.2030
dle § 37 odst. 6 lesního zákona, na území obcí v působnosti ORP Blansko v k.ú. Bukovinka,
Bukovina, Křtiny, Rudice u Blanska, Habrůvka, Adamov a Olomučany, vlastníků lesních pozemků
do 50 ha lesa, které jsou popsány v zařizovacím obvodu Rájec (LHC Rájec) v lesních
hospodářských osnovách platných na období od 01.01.2021 do 31.12.2030.
Pan Ivan Medek je držitelem licence odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 2 lesního zákona
vydané rozhodnutím věcně a místně příslušného Městského úřadu Vyškov ze dne 01.12.2020 pod
č.j. MV 119627/2020 na dobu od 01.01.2021 do 31.12.2031.
Tímto rozhodnutím neomezuje správní orgán možnost vlastníka lesa vybrat si svého odborného
lesního hospodáře dle ustanovení § 37 odst. 3 a 7 lesního zákona.

Vzhledem k množství vlastníků lesních pozemků využil správní orgán ustanovení § 144 správního
řádu a zveřejňuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Odůvodnění
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, (dále jen „městský úřad“) jako orgán státní
správy lesů věcně a místně příslušný podle § 47 odst.1 písm. a) lesního zákona, v souladu s
ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu obdržel dne 07.12.2020 žádost pana Ivana Medka,
naroz. dne 25.09.1962, bytem Račice 321, 683 05 Račice-Pístovice o pověření výkonem funkce
odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 6 lesního zákona na území obcí v působnosti ORP
Blansko, kde tuto funkci vykonával v předchozím období, od 01.10.2013 do 31.12.2020 na základě
rozhodnutí správního orgánu městského úřadu ze dne 20.08.2013 č.j. MBK 24591/2013/ŽP/Su.
Městský úřad oznámil zahájení správního řízení ve věci dopisem ze dne 16.12.2020 pod č.j. MBK
59429/2020/ŽP/Su všem jemu známým účastníkům řízení a současně usnesením ze dne
16.12.2020 stanovil městský úřad účastníkům řízení lhůtu pro uplatnění námitek či doplnění
nových důkazů. V této lhůtě městský úřad, ze strany účastníků řízení, neobdržel žádné nové
podání či doplnění k věci.
Pan Ivan Medek je držitelem licence odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 2 lesního zákona
vydané rozhodnutím věcně a místně příslušného Městského úřadu Vyškov dne 01.12.2020 č.j.
MV 119627/2020 na dobu do 31.12.2031. Doba trvání pověření k výkonu této funkce pro vlastníky
lesních pozemků v citovaných k.ú. byla stanovena s ohledem na odbornou praxi, jeho zkušenosti
a dobu platných lesních hospodářských osnov. Kontaktní telefon pana Ivana Medka je 724 523
891.
Od data pověření, tj. 01.01.2020 budou hrazeny výdaje na výkon funkce odborného lesního
hospodáře v souladu s ustanovením § 37 odst. 7 lesního zákona.
Vzhledem k množství vlastníků lesních pozemků v citovaných k.ú. využil správní orgán ustanovení
§ 144 správního řádu a zveřejňuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Správní orgán žádá obce
citovaných k.ú. o zveřejnění v místě obvyklém, a to vyvěšení tohoto rozhodnutí na úředních
deskách po dobu 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Po skončení lhůty zašlou obce toto
rozhodnutí s vyznačením doby vyvěšení zpět správnímu orgánu.
Tímto rozhodnutím neomezuje správní orgán možnost vlastníka lesa vybrat si svého odborného
lesního hospodáře dle ustanovení § 37 odst. 3 lesního zákona. V tomto případě hradí vlastník lesa
odbornému lesnímu hospodáři náklady na jeho činnost. V případě pověření správním orgánem
jsou náklady na činnost odborného lesního hospodáře dle ustanovení § 37 odst. 7 lesního zákona
hrazeny státem.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 a následujících správního řádu, do 15 dnů od jeho
doručení odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno,
podáním učiněným u zdejšího úřadu v Blansku.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. K novým skutečnostem uvedeným v odvolání
se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit dříve.

Ing. Ivana Stuchlíková
vedoucí oddělení lesního hospodářství,
ochrany přírody a zemědělství

Doručí se: (účastníci řízení do vlastních rukou)
1. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, adresa pro doručování: Lesní
správa Bučovice, Zámek 1, 680 01 Bučovice
2. Ivan Medek, Račice 321, 683 05 Račice-Pístovice
Na vědomí:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ( po nabytí právní moci)
Obec: Bukovina, Bukovinka, Olomučany, Habrůvka, Křtiny, Rudice u Blanska, město Adamov,
město Blansko
(s žádostí o zveřejnění)
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