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Nařízení Města Boskovice č. 112010
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Boskovice Se usnesla na svém zaseďání dne 7.6,2010 vydat v souladu
sustanovením$ 11a$ 102odst.2písm. d)zákonač.12812000 Sb.,oobcích(obecní zŤízeni),
veznění pozdějšíchpředpisůavsouladusustanovením $ 25 odst.2 a $ 48 odst.2písm. d)
zákona č. 28911995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) a v souladu s $ 13 vyhlášky č. 8411996 Sb., o
lesním hospodářském plánování, toto naŤízení:

Článek 1
1.

Město Boskovice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov podle
$ 25 odst. 1lesního zákona,vezněnípozdějšíchpředpisů, splatností pro období 1.1.
2012 až do3I.I2. 202I.

2.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně provšechnyprávnickéa
fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha' s výjimkou těch, kteří si
podle $ 24 odst.3 lesního zákonazadalízpracování lesního hospodářského plánu.

čHnek 2

Pro vypracor,ání lesních hospodářských osnov Se stanovuje jeden zaÍizovací obvod

,,Boskovice III... a zahrnuje následující katastrální uzemí:

KněŽeves' olešnice na Moravě' Lhota u olešnice' Křtěnov u olešnice, Crhov u olešnice
Louka, Rozseč u Kunštátu, Makov, Hodonín, Tasovice, Hluboké u Kunštátu, Černovice,
Touboř, Kunice' ZbrasIavec, Voděrady, Bedřichov, Lhota u Lysic, Lysice, Drnovice,
Kozárov, Kunčina Ves' Štěchov, Lačnov, Žerttky. (Celkem 25 katastrů, cca 1 400'- ha
lesních pozemků)

č|ánek 3

l.Vlastníci lesů z uvedeného zaÍizovacího obvodu mají ptávo u Městského úřadu

Boskovice, odboru tvorby a ochrany životníhoprostředí, orgánu státní správy lesů,
písemně nebo ústně do protokolu uplatnit své připomínky a požaďavky na zptacování
lesních hospodiířských osnov včetně záměruhospodářských opatření. Tyto připomínky
a požadavky můžena zák|adě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní
hospodář.
2. Připomínky apožadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit
také dalšíprávnické a ýzické osoby' jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo
povinnosti mohou bý dotčeny.
Pro podání připomínek a poŽadavků se stanovuje termín

do 13.8.2010.

3.

V uvedenŽh terminu oznátmí vlastníci lesů případně téžSkutečnost, že pro své lesy
zadali zpr

ac

ov ání l e sního ho

sp o

dářského p lánu.

Clánek 4
1.

2.

Městský úřad Boskovice oznámí během rokl2012 veřejnou vyhláškou lhůtu a místo,
kde vlastník lesa obdržíosno\u týkajici se jeho lesů' Tato veřejná vyhláška bude
zveřejněna na úředních deskách obecních úřadů v zaŤizovacím obvodu.

Vlastník lesa, pro kterého bude zpracována lesní hospodářská osnova' ji pak

m.ůžena

Městském úřadě Boskovice obdržet bezp|atné, na zákJaďě žádosti

a

písemného potvrzení o jejím převzetí,

Clánek 5

obecní uřady vuvedeném zařizovacím obvodu toto naŤizení zveŤejní na svých úředních
deskách.

článek 6
J-v.

ucrnnost

Toto našízeninabyváúčinnostipatnáctým dnem následujícím po dni jeho r,yhlášení.
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Jaroslav DOHNALEK
starosta
Města Boskovice

Vyvěšeno na úřednídesce dne:

Sejmuto zuŤeďní desky dne:

Ing. Jaromíra
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