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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

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

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

(dále jen "lesní zákon"), v souladu  s ustanovením § 37 odst. 6 lesního zákona oznamuje podle § 47 odst. 

1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení 

o pověření osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře 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, kterou je:  

 

Ing. Jiří Luhan, nar. 28.08.1938, Úbočí č.p. 1, Dolní Žandov, 350 02  Cheb 2 

 

(dále jen "osoba") na dobu od 01.07.2022 do 30.06.2023 a to na území výkonu státní správy Městského 

úřadu Cheb, obce s obecním úřadem s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) v územním obvodu: 

město Cheb  - k.ú. Bříza nad Ohří, Cetnov, Dolní Dvory, Dřenice u Chebu, Háje u 

Chebu, Horní Dvory, Hradiště u Chebu, Cheb, Chvoječná, Jindřichov u 

Tršnic, Klest, Loužek, Podhoří u Chebu, Starý Hrozňatov, Střížov u 

Chebu, Tršnice. 

obec Dolní Žandov  - k.ú. Brtná u Dolního Žandova, Dolní Žandov, Horní Žandov, Podlesí u 

Dolního Žandova, Salajna, Úbočí u Dolního Žandova 

obec Lipová  - k.ú. Dolní Lažany u Lipové, Dolní Lipina, Doubrava u Lipové, Horní 

Lažany u Lipové, Horní Lipina, Kozly u Lipové, Lipová u Chebu, 

Mechová, Mýtina, Mýtina I, Oldřichov u Lipové, Palič, Stébnice, Žírnice 

obec Milíkov  - k.ú. Malá Šitboř, Milíkov u Mariánských Lázní, Mokřina, Těšov u 

Milíkova, Úval, Velká Šitboř 

obec Nebanice - k.ú. Nebanice, Hartoušov, Hněvín, Vrbová 

obec Odrava  - k.ú. Dobroše, MOstov, Olbilná, Odrava, Potočiště 

obec Okrouhlá  - k.ú. Jesenice u Chebu, Okrouhlá u Chebu 

obec Pomezí nad Ohří  - k.ú. Dolní Hraničná, Pomezí na Ohří, Tůně 

obec Tuřany  - k.ú. Lipoltov, Tuřany u Kynšperka nad Ohří 

obec Milhostov  - k.ú. Dolní Částkov 

 

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 (dále jen "územní obvod") na území obce  v lesích vlastníka. 

 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná 

stanoviska nejpozději do 5 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního 

prostředí, úřední dny: Po a St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00). 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

vedená 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"). 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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Obdrží: 

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

Ing. Jiří Luhan, Úbočí č.p. 1, Dolní Žandov, 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 návrhu 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 

Obec Dolní Žandov, Obecní úřad Dolní Žandov, IDDS: sembep7 

 sídlo: Dolní Žandov č.p. 36, 354 93  Dolní Žandov 

Obec Lipová, Obecní úřad Lipová, IDDS: 6uea52r 

 sídlo: Lipová č.p. 130, 350 02  Cheb 2 

Obec Milíkov, Obecní úřad Milíkov, IDDS: fmpa53k 

 sídlo: Milíkov č.p. 1, 350 02  Cheb 2 

Obec Odrava, Obecní úřad Odrava, IDDS: 942asx3 

 sídlo: Odrava č.p. 22, 350 02  Cheb 2 

Obec Okrouhlá, Obecní úřad Okrouhlá, IDDS: dzzami6 

 sídlo: Okrouhlá č.p. 47, 350 02  Cheb 2 

Obec Okrouhlá, Obecní úřad Okrouhlá, IDDS: dzzami6 

 sídlo: Okrouhlá č.p. 47, 350 02  Cheb 2 

Obec Okrouhlá, Obecní úřad Okrouhlá, IDDS: dzzami6 

 sídlo: Okrouhlá č.p. 47, 350 02  Cheb 2 

Obec Pomezí nad Ohří, Obecní úřad Pomezí nad Ohří, IDDS: ikpbrjw 

 sídlo: Pomezí nad Ohří č.p. 18, 350 02  Cheb 2 

Obec Tuřany, Obecní úřad Tuřany, IDDS: pf5bzsw 

 sídlo: Tuřany č.p. 7, 350 02  Cheb 2 

Obec Milhostov, Obecní úřad Milhostov, IDDS: uffamhg 

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

Obec Nebanice, Obecní úřad Nebanice, IDDS: guqbckr 

 sídlo: Nebanice č.p. 7, 350 02  Cheb 2 
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