
Městský úřad Telč 
Odbor životního prostředí – státní správa lesů 

Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 492,  

 

Vyrozumění o těžbě  
 
Katastrální území ………………………… p.č. …………….….   porost  ……………  věk porostu  ….…… 

 

předpokládaná výše těžby (m3/ha) ………………………………  druh těžby  ……….. doba těžby ……… 

 

 

Vlastník lesa :  jméno ……………………………………………………………………………………… 

 

                          bydliště ………………………..……………………………………..   PSČ  …………… 

 

                          telefon ……………………datum …………………     podpis  …………………………. 

 

Osoba, která koupila lesní porost :   jméno ……………………………………………………………… 

 

                          bydliště ………………………………………….…………………..   PSČ  ……….… 

 

                          telefon ……………………datum …………………     podpis  …………………………. 

 

Osoba/firma, která bude provádět těžbu :   jméno/název ……………………………………………… 

 

                          adresa ………………………………………………………………...   PSČ  …………. 

 

                          telefon ……………………datum …………………     podpis  …………………………. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vyjádření OLH : 
 

Situační nákres umístění těžby v lesnické nebo katastrální mapě:                                           

 

 

 

 
* poučení na druhé straně tiskopisu                                  Datum :                          razítko a podpis OLH     

 
 



P o u č e n í   : 

Podle ust. § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) lze těžbu 

v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez protokolem o převzetí převzaté osnovy provést jen se 

souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními 

ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m
3 
na 1 ha lesa ve vlastnictví žadatele za kalendářní rok, 

musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět 

orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní 

správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů 

ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Naší snahou je písemně odpovědět všem v co 

nejkratší lhůtě. Na vydání stanoviska orgánu SSL se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

Provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno.  

Z těchto důvodů jsme pro vás připravili tento tiskopis, který musí být vyplněn v celém rozsahu a podepsán 

všemi osobami. Jestliže je pozemek ve vlastnictví více spoluvlastníků, je nutno k žádosti přiložit jejich 

písemný souhlas. V případě, že vlastník provádí těžbu vlastními silami, uvede tuto skutečnost do „těžby“ a 

prostřední část (údaje o osobě, která lesní porost koupila) proškrtne. Vyrozumění o těžbě vždy odesílá 

žadatel (ne OLH), a to z důvodu, aby mu bylo známo datum doručení vyrozumění orgánu SSL.  

Ten kdo těžbu provádí, musí mít při její realizaci u sebe tento tiskopis s vyjádřením orgánu SSL, z důvodu 

možnosti jeho předložení pracovníkům oprávněným provádět dozor v lese (odborný lesní hospodář, lesní 

stráž, Česká inspekce životního prostředí, policie, státní správa lesů). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vyjádření orgánu státní správy lesů : 
 


