Nařízení
Města Dobrušky
č. 1 /2004
Zpracování lesních hospodářských osnov

Článek 1
Rada obce Dobrušky se na svém zasedání dne 23.6. 2004 usnesla dle § 48 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), dále jen
zadavatel, a § 25 odstavce 1 a 2 zákona a § 13 odstavce 1 a 3 Vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v souladu s § 11 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení

vyhlašuje zpracování lesních hospodářských osnov
Článek 2
(1) Pro všechny lesy, vymezené v článku 3 tohoto nařízení, o výměře menší než 50 ha ve
vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není vypracovaný lesní hospodářský
plán, se v souladu s ustanovením § 25 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů ( lesní zákon), zpracovávají lesní hospodářské osnovy. Náklady na
zpracování hradí stát.
(2) Na území lesního hospodářského celku ( dále jen LHC) Opočno končí platnost
lesního hospodářského plánu k 31.12. 2005. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro
katastrální území uvedená v čl. 3 tohoto nařízení, pro vlastníky, jejichž pozemky byly dosud
součástí lesního hospodářského plánu LHC Opočno. Pro vlastníky jak fyzické tak i právnické
osoby zadává Městský úřad Dobruška zpracování lesních hospodářských osnov s platností na
dobu od 1.1.2006 do 31.12. 2015, tj. na období 10 let.
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Článek 3
(3) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají právo v
termínu do 31.7. 2004 oznámit písemně Městskému úřadu Dobruška, orgánu státní správy
lesů své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov a to buď osobně nebo
prostřednictvím svého odborného lesního hospodáře.

Článek 4
(4) Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro následující katastrální území :
Deštné v O.h.
Jedlová v O.h.
Sedloňov
Olešnice v O.h.
Polom
Sněžné
Dobřany
Nedvězí
Šediviny
Kounov
Kamenice
Rovné
Dobré
Hlinné
Tis
Janov
Bystré v O.h.
Bohdašín
Ohnišov
Bačetín
Sudín
Zákraví
Chlístov
Val
Provoz
Domašín
Spáleniště
Lhota u Dobrušky
Podbřezí
Křovice
Dobruška
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Mělčany
Pulice
Běstviny
Semechnice
Trnov
Houdkovice
Zádolí
Záhornice
Opočno
Pohoří
Čánka
Přepychy
Mokré
České Meziříčí
Rohenice
Králova Lhota
Skršice

Článek 5
(5) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Dobrušce.
(6) Nařízení se zároveň vyvěšuje na úředních deskách obecních a městských úřadů
působících v územním obvodu Městského úřadu Dobruška s tím, že zůstane vyvěšeno až do
30.7. 2004.

Oldřich Klobas
starosta města
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Veřejná vyhláška
Dotčeným osobám se doručuje veřejnou vyhláškou prostřednictvím městských úřadů a
obcí v uvedeném zařizovacím obvodu a to vyvěšením způsobem v místě obvyklém po dobu
nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne :......................................

Sejmuto dne :.............................

Datum ................................. , razítko a podpis
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Na vědomí :
1. Obecní úřad Bačetín
2. Obecní úřad Bohdašín
3. Obecní úřad Bystré v O.h.
4. Obecní úřad České Meziříčí
5. Obecní úřad Deštné v O.h.
6. Městský úřad Opočno
7. Obecní úřad Dobré
8. Obecní úřad Dobřany
9. Obecní úřad Chlístov
10.Obecní úřad Janov
11.Obecní úřad Kounov
12.Obecní úřad Králova Lhota
13.Obecní úřad Mokré
14.Obecní úřad Ohnišov
15.Obecní úřad Přepychy
16.Obecní úřad Olešnice v O.h.
17.Obecní úřad Podbřezí
18.Obecní úřad Pohoří
19.Obecní úřad Rohenice
20.Obecní úřad Sedloňov
21.Obecní úřad Semechnice
22.Obecní úřad Sněžné
23. Obecní úřad Trnov
24.Obecní úřad Val

