MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

NAŘÍZENÍ
č. 2 / 2018
O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
Rada města Moravské Budějovice se na svém zasedání dne 15.05.2018 usnesla vydat
na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“),
a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat
zpracování lesích hospodářských osnov:
Článek 1
1.

Město Moravské Budějovice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov dle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy budou
vypracovány v zařizovacím obvodu, který tvoří následující katastrální území:
Babice u Lesonic, Bítovánky, Blatnice, Bohušice, Bolíkovice, Cidlina na Moravě,
Dolní Lažany, Horní Lažany u Lesonic, Jakubov u Moravských Budějovic, Lažínky,
Lesná u Želetavy, Lesonice, Litohoř, Lukov u Moravských Budějovic, Vícenice
u Dolních Lažan, Zvěrkovice u Moravských Budějovic a Želetava.

2. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické
osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha (dále jen „vlastníci lesů“),
s výjimkou těch, kteří si podle lesního zákona1) zadali zpracování lesního hospodářského
plánu.
3.

Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Moravské Budějovice,
odbor životního prostředí, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, jako orgán státní
správy lesů (dále jen „zadavatel“) příslušný podle lesního zákona2) a vykonávající
působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Článek 2

1. Vlastníci lesů z území uvedeného v článku 1 odst. 1. mohou podat písemně
(popř. ústně do protokolu) u zadavatele podněty a požadavky k navržení hospodářských
opatření na svém majetku, a to osobně nebo prostřednictvím svého odborného lesního
hospodáře.
2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také
další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti
mohou být dotčeny a orgány státní správy.
3. Termín pro uplatnění těchto podnětů a požadavků se stanoví do 30. listopadu 2018.
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4. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží bezplatně
na základě předložení občanského průkazu a v případě spoluvlastnictví též udělené plné moci
k převzetí lesní hospodářské osnovy od ostatních spoluvlastníků. Možnost převzetí nové lesní
hospodářské osnovy vyhlásí zadavatel veřejnou vyhláškou.
Článek 4
Obecní úřady příslušné pro území uvedené v článku 1 odst. 1. toto nařízení uveřejní
na úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.
Článek 5
1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
2. Platnost i účinnost nařízení končí dnem 30. 11. 2018.

_______________________

_______________________

Jan Kocáb v. r.

Ing. Vlastimil Bařinka v. r.

místostarosta

starosta

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

__________________________________________________________________________
1)

§ 24 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném
znění
2)

§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění

