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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR 
 

Odbor životního prostředí 
nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, Fax. 487 726 160, tel. 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz 

 

Spis č.:    ŽP/508/2019/LES 

Č. j.:    MUNO 52246/2019 

Počet listů:  2 

Počet příloh:   0 

Vyřizuje:    Bc. Věra Svobodová 

Telefon:    487 712 441 

Datum:   30.10.2019 

 

V e ř e j n á  v y h l á š k a       

                  
 

a) Pozvání k jednání o výběru odborného lesního hospodáře pro pověření dle § 36 

odst. 7 lesního zákona, informace o možnosti podání přihlášky pro tuto funkci 
 

b) Oznámení o zahájení správního řízení  

  

ad a) Pozvání k jednání a výzva k podání přihlášky 

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále 

jen „správní orgán“) 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 jen „lesní zákon“) tímto 

sděluje, že dne 31. 12. 2019 končí platnost stávajících pověření k výkonu činnosti odborného 

lesního hospodáře (dále jen „OLH“) v lesích vlastníků do 50 ha na území v působnosti obce 

s rozšířenou působností Nový Bor. Vzhledem k této skutečnosti bude správní orgán dle § 37 

odst. 6 lesního zákona nově pověřovat OLH pro drobné vlastníky lesů na následující období 

počínající dnem 1. 1. 2020. 
  

V zájmu zjištění všech potenciálně relevantních skutečností správní orgán svolává 

v uvedené věci jednání, které proběhne dne 21. 11. 2019 ve 14,00 hod. v sídle správního 

orgánu (Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, 2. patro budova A, kanc. č. 18). 
  

Schůzka je veřejná. Jejím účelem je především předběžné projednání věci se 

subjekty, které mohou a mají zájem uvedenou činnost v období od 1. 1. 2020 vykonávat. 
  

Současně správní orgán vyzývá všechny zájemce o pověření (vyjma LČR, s. p., tj. 

subjektu vykonávajícího funkci odborného lesního hospodáře ze zákona) k projevu zájmu 

formou podání přihlášky v termínu do 20. 11. 2019 (den doručení), a to písemně poštou 

nebo osobně na adresu: Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru čp. 1, 

473 01 Nový Bor nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky v souladu se 

zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
 

Přihláška bude obsahovat tyto náležitosti: 

- V případě fyzické osoby – jméno, příjmení, státní příslušnost, trvalý pobyt, datum a místo 

narození, tel. kontakt, datum a podpis 

- V případě právnické osoby - obchodní jméno, sídlo a právní forma, jméno, příjmení a trvalý 

pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem uchazeče, identifikační číslo, tel. 

kontakt, datum a podpis 

K přihlášce je nutné dále doložit: Platnou licenci pro výkon činnosti OLH, popis odborné 

praxe a vlastní návrh koncepce výkonu činnosti OLH 
 

 Tato výzva se vztahuje na všechny subjekty splňující uvedené požadavky bez 

ohledu na to, zda v současnosti jsou funkcí OLH správním orgánem pověření či nikoliv.  
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ad b)  Oznámení o zahájení správního řízení 

 

Současně správní orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. m) lesního zákona 

v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) 

z a h a j u j e 

 

správní řízení ve věci pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného 

lesního hospodáře dle ustanovení § 37 odst. 6 lesního zákona. Jako známým účastníkům 

řízení Vám tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznamujeme. 
 

 Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou: 

- Josef Špachman, IČ: 64045188, Svor 55, 471 51 Svor 

- Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. 
 

 

Dle ustanovení § 36 správního řádu mají účastníci řízení právo navrhovat důkazy a 

činit jiné návrhy po celou dobu řízení a správní orgán je povinen jim dát možnost, aby se před 

vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům. Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se 

Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou ústně do 

protokolu. Dle ustanovení § 30 správního řádu činí v případě právnické osoby úkony ten, kdo 

je k tomu oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve 

znění pozdějších předpisů). Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Věra Svobodová   

úředník lesního hospodářství a rybářství 

Městského úřadu Nový Bor 

 

 

Obdrží: 

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové - do DS 

Josef Špachman, IČ: 64045188, Svor 55, 471 51 Svor 

 

Na vědomí 

Ing. Petr Pudil, IČ: 606723377, Horní Habartice 62, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 

 

Ostatní: 

Zveřejnění na úřední desce – doručení veřejnou vyhláškou 
 

 

1x spis 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor, města Cvikov,  

města Kamenický Šenov, obcí Chotovice, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, 

Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, 

Slunečná, Svojkov a Svor minimálně 15 dnů. Písemnost se zveřejní též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 

doručenou. 

 

 

 

Datum vyvěšení:………………..    Datum sejmutí:………………… 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………………. 

 

Podpis oprávněné osoby     Podpis oprávněné osoby 

potvrzující vyvěšení      potvrzující sejmutí 

 

 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 

zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 

500/2004 Sb. (správní řád). 
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