MĚSTO DOBRUŠKA
Nařízení č. 2 /2014
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Dobrušky se usnesla na své schůzi dne 14.5. 2014 a vydává podle ustanovení § 11
odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto nařízení města Dobrušky:
Článek 1
Město Dobruška vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 lesního zákona, záměr zadat
zpracování lesních hospodářských osnov (dále i „LHO“). Jedná se o veřejnou zakázku malého
rozsahu (podle § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů).
LHO budou vypracovány pro zařizovací obvod Dobruška, který tvoří celá katastrální území:
Bačetín
Běstviny
Bohdašín v O.h.
Bystré v O.h.
Čánka
České Meziříčí
Deštné v O.h.
Dobré
Dobruška
Dobřany v O.h.
Domašín u Dobrušky
Hlinné u Dobrého
Houdkovice
Chlístov u Dobrušky
Janov v O.h.
Jedlová v O.h.
Kamenice u Dobrého

Kounov u Dobrušky
Králova Lhota u Č.M.
Křovice
Lhota u Dobrušky
Mělčany u Dobrušky
Městec nad Dědinou
Mokré
Nedvězí u Dobrušky
Očelice
Ohnišov
Olešnice v O.h.
Opočno pod O.h.
Podbřezí
Pohoří u Dobrušky
Polom v O.h.
Provoz
Přepychy u Opočna

Pulice
Rohenice
Rovné u Dobrého
Sedloňov
Semechnice
Skršice
Sněžné
Spáleniště
Sudín
Šediviny
Tis
Trnov
Val u Dobrušky
Zádolí u Trnova
Záhornice
Zákraví

LHO budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou
vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona
zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
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Článek 2
K datu 31.12.2015 končí platnost současných LHO (pro lesní hospodářský celek LHO
Dobruška). Z tohoto důvodu je nutno k 1.1.2016 vypracovat nové LHO. Lesní hospodářské
osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů, a to pro všechny
lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně
není zpracován plán. Osnovy se zpracovávají obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti
v určeném území.
Vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně.
Osnova obsahuje kromě popisu porostu i doporučující hospodářská opatření. Pokud bude mít
vlastník lesa zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem ji převezme, pak se
stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a pro vlastníky lesa o výměře
větší než tři hektary i podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu (§ 25
odst. 3 lesního zákona).
Článek 3
Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy ve výše uvedeném zařizovacím obvodu, pro něž se
bude zpracovávat osnova, mají právo do 30.9.2014 oznámit písemně své hospodářské záměry
a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy na adresu Městského úřadu Dobruška,
odboru výstavby a životního prostředí (náměstí F.L. Věka 32, 518 01 Dobruška). Tyto
připomínky a požadavky může, na základě zmocnění vlastníka lesa, podat jeho odborný lesní
hospodář. Týmž způsobem a ve stejném termínu mohou uplatnit své připomínky a požadavky
na zpracování osnov rovněž právnické a fyzické osoby, jejichž práva a právem chráněné
zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.
V uvedeném termínu oznámí rovněž vlastníci lesů případně skutečnost, že si pro své lesy
zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 4
Toto nařízení je přístupné veřejnosti na internetové stránce Města Dobruška a na Městském
úřadu Dobruška. Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na
svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti do něj každému nahlédnout.
Toto nařízení bylo vyhlášeno prvním dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Na základě ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení
a platí do dne 31. prosince 2015.

Ing. Mgr. Petr Tojnar
starosta

Blanka Čiháčková
místostarostka

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
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