Město Třebíč

NAŘÍZENÍ č. 2/2021
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města se na své 4. schůzi dne 11. února 2021 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
(dále jen „lesní zákon“), § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování a
v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:
Článek 1
1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro
katastrální území Koněšín, Kozlany, Pozďatín a Vaneč.
2. Zpracování LHO zajišťuje Městský úřad Třebíč, jako příslušný orgán státní správy lesů
(dále jen „zadavatel“) vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.1)
3. LHO budou zpracovány pro všechny lesní majetky o výměře menší než 50 ha ve
vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský
plán. 2)
4. Každému vlastníkovi lesa ve výše uvedeném zařizovacím obvodu, bude nabídnut
separát LHO k protokolárnímu převzetí, a to bezplatně, v prvním pololetí roku 2023.

Článek 2
1. Vlastníci lesů nacházejících se v katastrálních územích uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto
nařízení města mohou v písemné podobě oznámit zadavateli své hospodářské záměry a
požadavky na zpracování osnovy v termínu do 30. listopadu 2021. Oznámení lze provést
osobně nebo prostřednictvím odborného lesního hospodáře.
2. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3
Obecní úřady příslušné pro katastrální území uvedená v čl. 1 odst. 1 uveřejní toto nařízení
na úřední desce a po dobu jeho platnosti a účinnosti umožní do něj každému nahlédnout.

Článek 4
1. Toto nařízení nabývá účinnosti 1. března 2021.
2. Platnost a účinnost tohoto nařízení končí dnem 30. listopadu 2021.

Miloš Hrůza v. r.
místostarosta

Mgr. Pavel Pacal v. r.
starosta

1) § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) § 24 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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