MĚSTO MORA vSKÉ BUDĚJOVlCE

NAŘÍZENÍ
č. 4/2013

o VYHLÁŠENÍ

ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH
OS OV.

Rada města Moravské Budějovice se na svém zasedání dne 27.5.2013 usnesla vydat
na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 13 vyhlášky Č. 84/1996
Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písmo d) zákona
Č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:

Článek
1.

1

Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro katastrální území:
Budkov, Dědice, Domarnil, Horky u Želetavy, Chotěbudice, Jackov, Jemnice,
Komárovice u Mor. Budějovic, Lhotice u Jemnice, Lomy u Jemnice, Louka
u Jemnice, Lovčovice, Martínkov, Menhartice,
Meziříčko u Mor. Budějovic,
Mladoňovice na Moravě, Moravské Budějovice, Oponešice, Pálovice, Panenská,
Rácovice, Radkovice u Budče, Šašovice, Štěpkov, Třebelovice, Vranín.

2.

Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Moravské Budějovice
jako orgán státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný podle lesního zákonal) a
vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

3.

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a
fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o v~měře do 50 ha (dále jen vlastníci lesů),
s výjimkou těch, kteří si podle lesního zákona) zadali zpracování lesního hospodářského
plánu.
Článek 2

1. Vlastníci lesů z území uvedeného v článku 1 odst. 1. mohou podat písemně
u zadavatele podněty a požadavky k navržení hospodářských opatření na svém majetku, a
to osobně nebo prostřednictvím svého odborného lesního hospodáře. Termín pro uplatnění
těchto podnětů a požadavků se stanoví do 30. listopadu 2013.
2. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3
Obecní úřady příslušné pro území uvedené v článku 1 odst. 1. toto nanzení
na úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

uveřejní

Článek 4
1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
2. Platnost i účinnost nařízení končí dnem 30. 11. 2013.

I

y/-/
. Vlastimil Bařinka
starosta

Jan Kocáb
místostarosta

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

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

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

