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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
POVĚŘENÍ VÝKONEM FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE 

 

Výroková část: 

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako správní orgán státní správy lesů příslušný 

podle § 48 odst. 1 písm. l) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "lesní zákon"), podle § 37 odst. 6 lesního zákona 

 

P o v ě ř u j e  

 

výkonem funkce odborného lesního hospodáře, kterým je 

 

Miloš Berdich, nar. 12.03.1971, Krapice č.p. 43, Františkovy Lázně, 350 02  Cheb 2 (dále jen "lesní 

hospodář") v lesích o výměře menší než 50 ha, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy, ve 

vlastnictví fyzických nebo právnických osob, které si dosud nevybraly vlastního OLH na dobu od 

01.07.2022 do 30.06.2023 a to na území výkonu státní správy Městského úřadu Cheb, tedy obce  

s obecním úřadem s rozšířenou působností (dále jen "ORP"), na těchto katastrálních územích okresu 

Cheb: 

 

obec Františkovy Lázně  – k.ú. Dolní Mosty, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Jedličná, 

Krapice, Slatina u Františkových Lázní 

obec Křižovatka  – k.ú. Křižovatka, Mostek u Křižovatky, Nová Ves u Křižovatky 

obec Libá  – k.ú. Dobroš u Libé, Dubina, Hůrka u Libé, Libá, Lužná u 

Františkových Lázní, Pomezná, Rybáře u Libé 

obec Luby  – k.ú. Dolní Luby, Horní Luby, Luby I, Luby II, Opatov u Lubů 

obec Milhostov – k.ú. Děvín, Doubrava u Milhostova, Hluboká u Milhostova, 

Milhostov, Vackovec 

obec Nový Kostel  – k.ú. Bor u Kopaniny, Božetín, Čížebná, Horka u Milhostova, Hrzín 

u Nového Kostela, Kopanina, Lesná u Nového Kostela, Mlýnek, Nový 

Kostel, Smrčí u Nového Kostela, Svažec 

obec Plesná  – k.ú. Lomnička u Plesné, Plesná, Smrčiny, Šneky, Vackov 

obec Poustka  – k.ú. Ostroh, Poustka u Františkových Lázní 

obec Skalná  – k.ú. Skalná, Starý Rybník, Suchá u Skalné, Velký Rybník u Skalné, 

Vonšov 

obec Vojtanov  – k.ú. Mýtinka u Poustky, Vojtanov, Zelený Háj 

obec Velký Luh  – k.ú. Velký Luh 

obec Třebeň  – k.ú. Doubí u Třebeně, Dvorek, Horní Ves u Třebeně, Chocovice, 

Lesina, Nový Drahov, Povodí, Třebeň, Vokov u Třebeně 

 

Tato katastrální území jsou součástí lesního hospodářského celku Cheb s platností lesní hospodářské 

osnovy Cheb (dále jen "LHO") kód č. 320 802 od 01.01.2019 do 31.12.2028 (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. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 

(účastníci dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ) 

Miloš Berdich, nar. 12.03.1971, Krapice č.p. 43, Františkovy Lázně, 350 02  Cheb 2 

(účastníci 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 Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, 

včetně dalších právnických a fyzických osob nabyvších v průběhu platnosti tohoto rozhodnutí do 

vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50 ha výměry (podmínkou je zařízení pozemků  

v LHO) a kteří si sami OLH nevybrali a nejsou z průběhu řízení OSSL známi (dále jen "vlastník lesa"). 

 

Odůvodnění: 

 

Správní orgán veřejnou vyhláškou č.j. MUCH  55164/2022 ze dne 31.05.2022 oznámil zahájení řízení 

o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře, pro vlastníky lesa, kteří si sami odborného 

lesního hospodáře nevybrali.  

 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 lesního zákona je vlastník lesa povinen hospodaření v lesích zajišťovat  

v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který vlastníku lesa zabezpečuje odbornou úroveň 

hospodaření v lese. V souladu s ustanovením § 37 odst. 2 a 6 lesního zákona pak orgán státní správy lesů 

může výkonem funkce OLH pověřit fyzickou nebo právnickou osobu, která má k této činnosti licenci 

udělenou orgánem státní správy lesů.  

 

Odborným lesním hospodářem pro území uvedené ve výroku rozhodnutí stanovuje správní orgán pana 

Miloše Berdicha, který splňuje podmínky pro výkon funkce odborného lesního hospodáře ve smyslu 

lesního zákona. 

 

Pověřený lesní hospodář splňuje podmínky pro výkon funkce podle lesního zákona, protože je držitelem 

licence udělené dne 12.08.2021 pod č.j. MUCH 59750/2021. Lesní hospodář s pověřením na období do 

01.07.2022 do 30.06.2023 souhlasí. 

  

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení ‒ další dotčené osoby: 

Miloš Berdich, nar. 12.03.1971, Krapice č.p. 43, Františkovy Lázně, 350 02  Cheb 2 

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

jejichž práva a povinnosti nejsou přímo dotčeny, neboť v daném území na využití svého práva vybrat si 

OLH dle § 37 odst. 3 lesního zákona, a toto právo zůstává i nadále nedotčeným. Jediným relevantním 

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

výkonem činnosti OLH, aby se na něj mohli obracet s konkrétními požadavky, viz pracovní náplň OLH 

(příloha rozhodnutí). 

 

Poučení účastníků: 

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře pověřeného podle § 37 odst. 6 lesního zákona ve 

smyslu § 37 odst. 7 lesního zákona hradí stát. Tímto rozhodnutím není dotčeno právo kteréhokoli 

vlastníka lesa vybrat si kdykoli odborného lesního hospodáře sám podle ustanovení § 37 odst. 3 lesního 

zákona.  

 

Vlastníci lesa vymezení 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).  
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Z kontextu tedy vyplývá, že není povinnosti OLH na základě tohoto pověření vypracovávat kompletní 

žádosti na podporu hospodaření v lesích, ale pouze autorizovat rozsah, místo a kvalitu provedení (OLH 

tak nenese zodpovědnost za termíny podání žádostí ani za věcnou správnost údajů, mimo těch, které 

potvrzuje podpisem). 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo 

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 

 

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře, pověřeného správním orgánem, hradí stát. Právo 

vlastníka lesa vybrat si odborného lesního hospodáře, není dotčeno. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Šinka 

vedoucí odboru stavebního  

a životního prostředí 

  

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním 

dnem oznámení.  

 

Žádáme příslušné obecní úřady o vyvěšení oznámení a podání zprávy o jeho sejmutí.  

 

 

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

 

 

 

………………………………….....................   ………………………………......................  

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  

Razítko:       Razítko:  

 

 

 

V elektronické podobě      V elektronické podobě  

 

zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: ……………………………  

 

 

 

 

………………………………….....................   ………………………………......................  

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  

Razítko:       Razítko: 

 

Příloha: 

- Pracovní náplň OLH 
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Obdrží: 

účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (na dodejku) 

Miloš Berdich, Krapice č.p. 43, Františkovy Lázně, 350 02  Cheb 2 

 

účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)  

Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa v daném území (viz. výše uvedená katastrální území), 

včetně dalších právnických a fyzických osob nabyvších v průběhu platnosti tohoto oznámení do 

vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50 ha výměry. 

 

ostatní - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o jeho sejmutí: 

město Cheb, Městský úřad Cheb - odbor organizační, IDDS: a8gbnyc  

sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 1/14, 350 02 Cheb 2  

město Františkovy Lázně, Městský úřad Františkovy Lázně, IDDS: 4sqbzzr 

 sídlo: Nádražní č.p. 208/5, 351 01  Františkovy Lázně 

obec Křižovatka, Obecní úřad Křižovatka, IDDS: effa646 

 sídlo: Křižovatka č.p. 103, 351 34  Skalná 

obec Libá, Obecní úřad Libá, IDDS: japb3za 

 sídlo: Libá č.p. 220, 351 31  Libá 

město Luby, Městský úřad Luby, IDDS: wvebcww 

 sídlo: nám. 5. května č.p. 164, 351 37  Luby u Chebu 

obec Milhostov, Obecní úřad Milhostov, IDDS: uffamhg 

 sídlo: Milhostov č.p. 68, 350 02  Cheb 2 

obec Nový Kostel, Obecní úřad Nový Kostel, IDDS: 48qamhc 

 sídlo: Nový Kostel č.p. 27, 351 34  Skalná 

město Plesná, Městský úřad Plesná, IDDS: jmya97t 

 sídlo: 5. května č.p. 301, 351 35  Plesná u Chebu 

obec Poustka, Obecní úřad Poustka, IDDS: 5m6a63e 

 sídlo: Poustka č.p. 33, 350 02  Cheb 2 

město Skalná, Městský úřad Skalná, IDDS: 54jbbhy 

 sídlo: Sportovní č.p. 9, 351 34  Skalná 

obec Vojtanov, Obecní úřad Vojtanov, IDDS: mrqb3xd 

 sídlo: Horní Vojtanov č.p. 40, Vojtanov, 351 34  Skalná 

obec Velký Luh, Obecní úřad Velký Luh, IDDS: xkjamiv 

 sídlo: Velký Luh č.p. 22, 351 34  Skalná 

obec Třebeň, Obecní úřad Třebeň, IDDS: ntaamiy 

 sídlo: Třebeň č.p. 31, 351 34  Skalná 
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