
Výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky 
„Zpracování Lesních hospodářských osnov Brzice pro lesy drobných vlastníků ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Náchod na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2031“ 

 
 

I. Zadavatel 
 

Městský úřad Náchod 
Masarykovo náměstí 40 
547 01  Náchod          -  kontaktní osoby:  Ing. Aleš Balcar      
                                            tel. 491 405 460; ales.balcar@mestonachod.cz 
 

              Bc. Jan Hvězda, DiS. 
        tel. 491 405 473; jan.hvezda@mestonachod.cz 

 
II. Vymezení plnění zakázky 
 

Zpracování „Lesních hospodářských osnov Brzice“ (dále jen „LHO“) na zařizovacím obvodu, který je tvořen 
níže uvedenými katastrálními územími, s předpokládanou výměrou cca 152 ha (výměra posledně 
zpracovaných osnov k 1. 1. 2012) lesů drobných vlastníků: 

 

katastrální území  Brzice, Harcov, Proruby  obec Brzice 
katastrální území  Újezdec u Hořiček obec Lhota pod Hořičkami 
katastrální území  Mezilečí, Posadov obec Mezilečí 

 

Zpracování díla bude provedeno podle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, 
v platném znění, a podle schválené metodiky ministerstva zemědělství, mj. s následujícími náležitostmi: 

 

a) obsah LHO: 
 

       - všeobecná část  
- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny 
- plochová tabulka 
- lesnická mapa 

 

b) obsah LHO pro vlastníky (separát): 
 

        - výpis hospodářské knihy 
        - příslušná část lesnické mapy 
        - příslušná část plochové tabulky 
        - rámcové směrnice hospodaření u majetku do 3 ha 
        - předávací protokol 

 

Po jednom vyhotovení LHO bude zpracováno v obvyklém rozsahu pro příslušné odborné lesní hospodáře 
a pro příslušný orgán státní správy lesů. 

 
Existence prvků územního systému ekologické stability bude zaznamenána v textové části hospodářské knihy. 
Bude předložen soupis těchto prvků v členění potřebném pro zařazení předmětných lesů do lesů zvláštního 
určení podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“). 

 
III. Doba a místo plnění zakázky 
 

Plnění zakázky -  zahájení prací   : listopad 2020 
  -  ukončení prací  : listopad 2021 
  -  předání díla zadavateli : nejpozději do 31. 1. 2022 

 

Místo plnění zakázky - zařizovací obvod lesního hospodářského celku LHO Brzice (kód 503852) ve 
    správním obvodu obce s rozšířenou působností Náchod, se sídlem 
   Masarykovo náměstí 40, Náchod 

 
IV. Požadavky na prokázaní kvalifikačních předpokladů 
 

- licence udělená ve smyslu ust. § 26 lesního zákona 
- uvedení technického a materiálního vybavení k plnění veřejné zakázky 
- ověřená kopie živnostenského listu 
- výpis z obchodního rejstříku 
- přehled o zpracování podobných zakázek 

 
 



V. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
 

Cena bude zpracována jako cena maximální včetně daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny bude provedena 
v plné výši do 15 dnů po předání zpracovaného díla zadavateli. 

 
VI. Způsob hodnocení nabídek 
 

Výše nabídkové ceny včetně daně z přidané hodnoty. 

 
VII. Lhůta pro podání nabídek 
 

Lhůta pro podávání nabídek končí ve středu, 21. října 2020, v 1600 hodin. 

 
VIII. Místo pro podání nabídek 
 

Uchazeči doručí nabídky v řádně zalepené obálce zřetelně označené nápisem 
“NEOTEVÍRAT - SOUTĚŽ LHO“ osobně nebo doporučeným dopisem do podatelny zadavatele na adresu 
uvedenou v bodě I. 

 
IX. Právo zadavatele 
 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky 
- zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky 

 
X. Další podmínky 
 

Součástí nabídky bude připojen návrh smlouvy o dílo. 

 
 
Informace 
 

viz kontaktní osoby uvedené v bodu I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… průvodní infosdělení ... 
 
 
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů, zajišťuje zpracování 
lesních hospodářských osnov, které slouží pro zjištění skutečného stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. 
Zpracovávají se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických 
a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. Na základě výše uvedeného 
vyhlásil záměr zadat zpracování „Lesních hospodářských osnov BRZICE s platností od 1. 1. 2022 do 31. 
12. 2031“ na zařizovacím obvodu, který je tvořen lesy drobných vlastníků ve vyjmenovaných 
6 katastrálních územích, náležících do lesního hospodářského celku LHO BRZICE (kód 503852), 
s předpokládanou výměrou cca 152 ha. 


