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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
I.)  

O Z N Á M E N Í 

 o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků,  
 

II.)                                                                  

V Ý Z V A 

podle § 36 odst. 3 správního řádu k podání námitek a doplnění řízení (zaslání konceptu výrokové části a 

odůvodnění rozhodnutí, včetně pracovní náplně OLH) ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy 

lesů (dále jen „OSSL“), příslušný podle § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a  

o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“), dále příslušný zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) rozhodnout z moci úřední v dikci  

§ 144 a  § 25 odst. 1- 4 správního řádu,   

1. 

p o v ě ř u j e  

dle § 37 odst. 6 lesního zákona 
právnické osoby:  
A) Karel Bendl – OLH s.r.o., se sídlem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou II,  

IČO 08243158, vedené v OR: Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 315385, zastoupené 

statutárním orgánem - jednatelem společnosti: Ing. Kristinou Bendlovou, Hájovna 52, 294 71 

Benátky nad Jizerou  

 s odpovědným zástupcem, k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, podle hlavy šesté 

lesního zákona, PhDr. Ing. Karlem Bendlem, L.L.M., tr. bytem Hájovna č.p. 52, 294 71 Benátky 

nad Jizerou, narozeném dne 14.2.1971 

 licence OLH č.j.: 54918/2019/OPLOO/luka 

 e-mail: bendl@hajovnabenatky.cz 

 kontaktní telefon: +420 728 131 750, +420 607 186 286  

 

B) Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o, Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČO 27114643   

zapsané v OR: Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 97328, dne 7.1. 2004,  zastoupené statutárním 

orgánem: jednatelem společnosti (viz. jmenovací dekret č.j. TAJ/4430/2010) – Ing. Stanislavem 

Bockem, bytem Paninodvorská 992, 294 21 Bělá pod Bezdězem,  nar. 30.9. 1979, který je zároveň  

odpovědným zástupcem, k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, podle hlavy šesté 

lesního zákona  

 licence OLH č.j.: ŽP-221.4.9./10285/2011 

 e-mail: info@lesybela.cz 

 kontaktní telefon: +420 723 372 414, +420 602 143 162 

výkonem činnosti odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) na lesních majetcích vlastníků do 

50 ha výměry (dále jen „vlastníci“), kteří si dosud nevybrali vlastního OLH. 
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Od 1.1.2020 na dobu neurčitou a to na území výkonu státní správy Magistrátu města Mladá 

Boleslav tedy obce s obecním úřadem s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), na 

těchto katastrálních územích v okrese Mladá Boleslav, která jsou součástí lesního hospodářského 

celku (dále jen „LHC“) Mladá Boleslav, ZO Bělá, kód č. 408801 s platností LHO od 1.1. 2012 do 

31.12. 2021 (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. 
 

Karel Bendl – OLH s.r.o.: 

Bezno, Boreč, Bukovno, Doubravice, Doubravička, Horky nad Jizerou, Hrušov nad Jizerou, Hřivno, 

Chotětov, Jizerní Vtelno, Katusice, Spikaly, Kluky u Mladé Boleslavi, Kovanec, Kováň, Krásná Ves, 

Krnsko, Řehnice, Líny, Malé Všelisy, Nemyslovice, Niměřice, Pětikozly, Písková Lhota, Rokytovec, 

Skalsko, Sovínky, Strenice, Sudoměř, Trnová u Katusic, Velké Všelisy, Vinec, Vrátno, Zamachy 
 

Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.: 

Bělá pod Bezdězem, Bezdědice, Březinka pod Bezdězem, Březovice pod Bezdězem, Čistá u Mladé 

Boleslavi Víska u Březovic, Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, Plužná, Vrchbělá 
 

2. 

r u š í  pověření  „ze zákona“  
k výkonu  činnosti OLH podle § 37 odst. 6 lesního zákona 

právnické osoby Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, které bylo účinné od 1.1.1996.  
 

Z důvodu veřejného zájmu (jednoznačnosti účinnosti rozhodnutí) se odnímá odkladný účinek 

rozhodnutí tak, aby byl zajištěn výkon činnosti OLH práv. osobami Karel Bendl – OLH s.r.o. a , 

Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., od 1.1.2020. Právnická osoba Lesy České republiky, s.p.,  IČO 

42196451, zastoupená pro výkon činnosti OLH lesním správcem LS Mělník  Ing. Zdeňkem Žárou,  

tak na základě tohoto rozhodnutí o pověření jiných (výše zmíněných) právnických osob výkonem 

činnosti OLH ukončí svoji dosavadní činnost OLH k 31.12.2019 a předá OSSL dříve poskytnuté 

hospodářské knihy, mapy. 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Karel Bendl – OLH s.r.o., se sídlem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou II, IČO 08243158 

Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o, Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČO 27114643  

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové, IČO 42196451 

   

Účastníci  řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa (druh pozemku č. 10) v daném území (viz. výše uvedená 

katastrální území) evidovaní na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá 

Boleslav, včetně dalších právnických a fyzických osob nabyvších v průběhu platnosti tohoto 

rozhodnutí do vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50 ha výměry a kteří si sami OLH 

nevybrali a nejsou z průběhu řízení OSSL známi. 
 

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou uplatnit své námitky a stanoviska podle § 144 

odst. 2 správního řádu, nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení, jinak na ně nebude možno vzíti zřetel. 

Do podkladů souvisejících s jednáním lze nahlédnout v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Mladá 

Boleslav (budova na Staroměstském náměstí č.p. 70, kancelář č. 74).  
 

Odůvodnění 

OSSL veden  snahou o zachování kvalitního výkonu činnosti odborného lesního hospodáře  na území 

obce s obecním úřadem s rozšířenou působností, na výše uvedených katastrálních územích v okrese 

Mladá Boleslav, rozhoduje (-dl) o změně pověření činnosti OLH namísto právnické osoby Lesy České 

republiky, s.p.,  IČO 42196451, která je doposud zastoupená pro výkon činnosti OLH lesním 

správcem LS Mělník  Ing. Zdeňkem Žárou.  
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Lesní správa Mělník bude k 1.1.2020 zrušena a nově transformována v rámci ORP do Lesní správy 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a z části do lesní správy Česká Lípa, což se jeví zejména pro 

administraci dotací jako problematické. Tímto pověřením tak dochází, de facto, k rozšíření služeb 

OLH, protože právnická osoba Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., IČO 27114643, tuto činnost již 

vykonává v bezprostředním okolí svěřených katastrálních území. Dojde tak jednoznačně ke zrychlení 

přístupu k řešení veškerých činností, zejména při nutnosti podpisu zodpovědné osoby za výkon 

činnosti OLH. Stejně tak nabídne právnická osoba Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., IČO 27114643, 

dvě kontaktní osoby Jiřího Mansfelda (tel. 602143162) a Stanislava Bocka (tel. 723 372 414) a i své 

zpracovatelské kapacity, možnost odkupu dřeva či dodávky sazenic, což dosud po právnické osobě 

Lesy České republiky, s.p.,  IČO 42196451, nebylo možné požadovat. Obdobně i právnická osoba 

Karel Bendl – OLH s.r.o., má nyní dva prokuristy společnosti, kteří budou mít výkon činnosti OLH na 

starosti a to PhDr. Ing. Karla Bendla (tel. 607186286) a Ing. Jaroslava Hradeckého (tel. 728131750). 

Pracovní náplň vychází z více jak 10 leté praxe a požadavků vlastníků lesa i OSSL a byla stanovena 

v souladu s navrženou novelou lesního zákona. Za hlavní účastníky správního řízení ve smyslu § 27 

odst. 1 správního řízení, byly stanoveny právnické osoby Karel Bendl – OLH s.r.o., IČO 08243158, 

Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., IČO 27114643 a Lesy České republiky, s.p.,  IČO 42196451, protože 

v tomto řízení jsou dotčeny jejich práva a povinnosti i když Lesy České republiky, s.p.,  IČO 

42196451, dle dikce lesního zákona vykonávají tuto činnost „jen do doby“, pokud si vlastník lesa 

nevybere sám nebo OSSL nepověří jinou osobu výkonem činnosti OLH. Současný výkon činnosti 

OLH je prováděn autoritativním způsobem státního podniku, přičemž nebylo konzultováno žádné 

sdělení (písemnost) vlastníkům lesa, personální obsazení a jejich změny nebyly OSSL sděleny ani 

dodatečně a stejně tak o zrušení LS Mělník nebyl OSSL oficiálně informován. Tento způsob výkonu 

činnosti OLH nepovažuje OSSL jako službu odpovídající platbě ze státního rozpočtu. 

Za vedlejší účastníky správního řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řízení, byli určeni vlastníci 

lesa, jejichž práva a povinnosti nejsou přímo dotčeny, neboť v daném území nevyužili svého práva 

vybrat si OLH dle § 37 odst. 3 lesního zákona, a toto  právo zůstává i nadále nedotčeno. Jediným 

relevantním důvodem, tedy zůstává informovanost všech vlastníků lesa o tom, kdo v daném území je 

pověřen výkonem činnosti OLH, aby se na něho mohli obracet s konkrétními požadavky, viz pracovní 

náplň OLH (příloha č. 1). Časové omezení pověření činnosti OLH nebylo stanoveno z důvodů 

nekonfliktní spolupráce  OLH s OSSL. OSSL zastává názor, že je nutno jasně deklarovat odbornou 

činnost OLH  v rámci dohodnuté pracovní náplně vycházející z dikce § 37 odst. 1 lesního zákona (před 

platností novely lesního zákona), a proto předkládá „pracovní náplň“, která má ve svých důsledcích 

udržet i zlepšit odbornou úroveň hospodaření v lese. Z výše uvedeného vyplývá, že na základě 

identifikace vlastníků lesa v rámci zařízení LHO ZO Bělá s platností 2012-2021 bude realizována 

úhrada nákladů na činnost OLH dle v současnosti platné Vyhl. MZe č. 423/2011Sb., o způsobu 

výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. 

Vlastníci lesa vymezeni na základě tohoto řízení si mohou vyzvednout u OSSL separáty LHO, nikoliv 

u OLH. Ten zajišťuje odbornou úroveň hospodaření ve spolupráci s vlastníky lesa a po dohodě 

(nevylučuje se úplata) je mj. nápomocen se zpracováním dotačních titulů dle § 46 lesního zákona           
(v rámci úhrady nákladů na činnost OLH OSSL potvrzuje „pouze“ správnost požadavku svým podpisem na 

tiskopisech jednotlivých dotačních titulů). Z kontextu tedy vyplývá, že není povinností OLH vypracovat 

kompletní žádosti na podporu hospodaření v lesích, ale pouze autorizovat rozsah, místo a kvalitu 

provedení prací (OLH nenese zodpovědnost za termíny podání žádostí ani za věcnou správnost údajů, mimo 

těch, které potvrzuje podpisem). 

 
 

 

 

 

 

Kašík Luboš                                                                              

odborný referent státní správy lesů 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů, na úředních  deskách, níže uvedených obecních 

a městských úřadů včetně Magistrátu města Mladá Boleslav.  

 

 

 

 
Vyvěšeno dne: ………………………..  

 

 

 

 

Sejmuto dne: ………………………… 

 

 

 

 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:  
(zůstává uloženo u orgánu, který písemnost vyvěsil a sejmul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obdrží 

hlavní účastníci do datové schránky:  

Karel Bendl – OLH s.r.o., Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou II 

Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o, Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem  

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

 

vedlejší účastníci 

veřejnou vyhláškou viz rozdělovník (příloha č. 2) 
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ppřříílloohhaa  čč..  11  __    kk  čč..jj:: ŽP.221/4.9./85741/2019  

SStandardní výkon činnosti odborného lesního hospodáře (pracovní náplň): 

1. sledovat průběžně stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů    (např. 

poškození zvěří, kalamitní škůdci) a na škody jimi způsobené a navrhovat provedení nezbytných 

opatření 

2. upozorňovat vlastníka lesa na nutnost těžby nahodilé zejména kůrovcovou hmotu k asanaci 

3. dohlížet na vhodnost semen a sazenic lesních dřevin používaných pro obnovu lesa a pro 

zalesňování  

4. vyhotovovat projekty zalesnění pro porosty – bezlesí určené k obnově pokud není 

obnova/zalesnění uvedena v lesní hospodářské osnově (dále jen „LHO“) 

5. dohlížet na provedení výchovných zásahů, provádět instruktáž vyznačování těžby předmýtní 

úmyslné, popř. na individuelní žádost vlastníka vyznačovat umístění  těžeb mýtních úmyslných 

6. potvrzovat soulad s LHO a kvalitu těch činností, na které vlastník lesa žádá finanční příspěvek ve 

smyslu § 46 lesního zákona, respektive podle „Závazných pravidel o poskytování příspěvků na 

hospodaření v lesích …“ 

7. spolupracovat s vlastníkem lesa na vedení lesní hospodářské evidence, její správnost potvrzovat 

svým podpisem  

8. poskytovat vlastníku lesa poradenskou pomoc při prevenci ochraně lesů, při pěstebních  a 

těžebních činnostech, při zpracování návrhů LHO i v dalších činnostech (semenářství, meliorace, 

hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního určení, vyřizování finančních příspěvků, certifikace, 

sdružování vlastníků apod.)  
9. uskutečňovat kontakt s vlastníkem pokud možno osobním jednáním, není-li to možné, bude užita 

písemná forma (není nutné používat doporučených dopisů), ústně předaný pokyn, jehož převzetí 

vlastník potvrdí, např. ve služebním deníku, mající stejnou váhu jako forma písemná. 

 

Dále je OLH dle zákona o lesích a právních předpisů vydaných k jeho provedení povinen: 

a) vést evidenci o provedených odborných úkonech  a činnostech (vyhláška č. 100/1996 Sb.) 

b) vyjadřovat se k žádostem  o odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa (dále jen 

„PUPFL“) ve smyslu vyhlášky č. 77/1996 Sb. 

c) spolupracovat s  vlastníkem při zpracování projektu zalesnění pozemku určeného 

k prohlášení za PUPFL (vyhláška č. 82/1996 Sb.) 

d) vydávat souhlas s těžbou v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schváleného 

lesního hospodářského plánu nebo bez protokolárně převzaté LHO, vyjadřovat se 

k návrhu těžby oznamované orgánu státní správy lesů (§33 odst. 3 lesního zákona). 

e) při výkonu své činnosti důsledně dbát ochrany lesů a řádného hospodaření v něm -

informovat orgány státní správy lesů o případech, kdy vlastník přes průkazné 

upozornění neplní při hospodaření v lese základní povinnosti uložené mu lesním 

zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, pokud konkrétní vlastník nebude 

znám, předá OLH informaci o lesních porostech, v nichž hrozí kalamitní stav nebo 

v nichž je třeba provést mimořádná opatření, přímo OSSL (§52 lesního zákona). 
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ppřříílloohhaa  čč..  22  __    kk  čč..jj:: ŽP.221/4.9./85741/2019  

Rozdělovník obcí k doručení veřejnou vyhláškou dle katastrálních území:  

 

1. Město Bělá pod Bezdězem, IČO 00237434 

        Bělá pod Bezdězem, Bezdědice, Březinka pod Bezdězem, Vrchbělá 
 

2. Městys Bezno, IČO 00237469 

        Bezno 
 

3.    Obec Boreč, IČO 00237493 

        Boreč 
 

4.    Obec Březovice, IČO 42717205 

       Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic 
      

5.    Obec Bukovno, IČO 00237591 

       Bukovno, Líny 
 

6.   Obec Čistá, IČO 00237621 

      Čistá u Mladé Boleslavi 
 

7.   Obec Katusice, IČO 00237981 

      Katusice, Doubravice, Trnová u Katusic, Spikaly 
 

8.    Obec Doubravička, IČO 00509388 

       Doubravička 
 

9.   Obec Horky nad Jizerou, IČO 00237795 

       Horky nad Jizerou 
 

10. Obec Hrdlořezy, IČO 00237841 

        Hrdlořezy u Mladé Boleslavi  
 

11.  Obec Hrušov, IČO 00509094 

       Hrušov nad Jizerou 

 

12.   Městys Chotětov, IČO 00237914 

        Chotětov, Hřivno 
 

13.   Obec Jizerní Vtelno, IČO 00509248 

        Jizerní Vtelno 
 

14.  Obec Kluky, IČO 00509400 

       Kluky u Mladé Boleslavi 
 

15.  Obec Kovanec, IČO 00509396 

       Kovanec 
       

16.  Obec Kováň, IČO 00509221 

       Kováň 
 

17.  Obec Krásná Ves, IČO 00238147 

       Krásná Ves 
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18.  Obec Krnsko, IČO 00238155 

       Krnsko, Řehnice 
 

19.  Obec Velké Všelisy, IČO 00238821 

       Malé Všelisy, Velké Všelisy, Zamachy 
 

20.  Obec Nemyslovice, IČO 00509451 

       Nemyslovice 
 

21.  Obec Niměřice, IČO 00509426 

       Niměřice  

 

22.  Obec Pětikozly, IČO 00509442 

       Pětikozly  
 

23.  Obec Písková Lhota, IČO 00509230 

       Písková Lhota 
 

24.  Obec Plužná, IČO 00509019 

       Plužná 
 

25.  Obec Rokytovec, IČO 00509434 

       Rokytovec  
 

26.  Obec Skalsko, IČO 00238619 

       Skalsko 
 

27.  Městys Sovínky, IČO 00508934 

       Sovínky 
 

28.  Obec Strenice, IČO 00238686 

       Strenice 
 

29.  Obec Sudoměř, IČO 00509175 

       Sudoměř 
 

30.  Obec Vinec, IČO 00508900 

       Vinec 
 

31.  Obec Vrátno, IČO 00509418 

       Vrátno 
 

32. Magistrát města Magistrát města Mladá Boleslav – odbor správní k vyvěšení na úřední desce 
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