
 
 

 

Městský úřad Vimperk 
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 

Odbor životního prostředí 
pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk 

 
 
Váš dopis zn:    
Ze dne:    
Číslo jednací: MUVPK-ŽP 19238/17-SIP   
Spisová značka: 4397/2015 Adresát: 

 
Dle rozdělovníku 

Vyřizuje: Ing. Miroslav Šíp 
Telefon: +420 388 402 251 
E-mail: miroslav.sip@mesto.vimperk.cz  
Dat. schránka: 9ydb7vm 
Datum: 11.07.2017 

 
  
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

oznámení pro vlastníky lesa o možnosti převzetí separátu lesních hospodářských 
osnov ORP Vimperk s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 

 
 
 

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy 
lesů podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 298/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon),  
 

oznamuje 
podle § 17 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, 

 
vlastníkům lesa v ORP Vimperk, že separáty lesních hospodářských osnov týkající se lesů 
v jejich vlastnictví mají možnost si protokolárně převzít dle § 25 odst. 3 a 4 lesního zákona a 
to po celou dobu platnosti osnov tj. do 31.12. 2026 na Městském úřadu Vimperk, OŽP, 
Steinbrenerova 6, 375 17 Vimperk, v místnosti č. 18, u Ing. Miroslav Šíp (tel.: 388 402 251, 
e-mail: miroslav.sip@mesto.vimperk.cz) v pracovní dny a to v pondělí a ve středu v době od 
07:30 – 17:00 hodin, ostatní pracovní dny po tel. domluvě v době od 07 :30 -  14:00. 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Kotál  
vedoucí odboru ŽP 
 



 

Strana 2 (Celkem 2) 

 
 
 
Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů 
 
Datum vyvěšení: 
 
 
Datum sejmutí: 
 
 
    ………………………………………….           …………………………………………….. 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
Doručuje se 
Město: Vimperk 
Mětys: Strážný 
Obec: Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kvilda, Lčovice, Nicov, 
Nové Hutě, Stachy, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná. 
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