Město Nýřany
Nařízení č. 1/2018,
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rada města Nýřany se usnesla dne 9.4.2018 vydat v souladu s ustanovením § 11
odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále také „lesní zákon11), toto nařízení, kterým se vyhlašuje
záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov:

Článek 1
1.

Město Nýřany vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov1
(dále také „osnovy").

2.

Osnovy budou zpracovány společně pro zařizovací obvody Plasy a Lochousice,
budou zahrnovat všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických
a právnických osob, s výjimkou těch, pro které budou zpracovány lesní
hospodářské plány2 (dále také „plán"), v katastrálních územích:
LHQ Nýřany, ZO Plasy
Kód

Název katastru

LHQ Nýřany, ZQ Plasy
Kód

Název katastru

615145

Bučí

677191 Kunějovice

621251

Česká Bříza

702706 Lhotka u Nekmíře

623636

Číhaná

768391 Trnová u Plzně

623644

Štipoklasy u Číhané

770698 Třemošná

623652

Vojtěšín

770701 Záluží u Třemošné

642631

Horní Bříza

774367 Čbán

648329

Hromnice

774405 Úněšov

648345

Žichlice u Hromnic

787361 Radimovice u Všerub

661589

Kaceřov

787370 Všeruby u Plzně

674117

Krašovice u Plzně

790150 Hůrky u Zahrádky

675121

Polínka

790176 Zahrádka u Všerub

675148

Trhomné

LHQ Nýřany,
ZQ
7t —
^ Lochousice
Kód
686441

Název katastru
Lochousice

3.

Platnost osnov je stanovena na období 10 let, tj. od 1. 1.2020 do 31. 12. 2029.

4.

Zpracování osnov zajišťuje Městský úřad Nýřany, Odbor životního prostředí, jako
příslušný orgán státní správy lesů (§ 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona). Náklady
na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst. 2 lesního zákona).

1 Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro
všechny iesy ve vlastnictví fyzických a právnických osob o výměře menší než 50 ha, pokud pro né není
zpracován lesní hospodářský plán. (§ 25 odst. 1 lesního zákona)
2 Zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů jsou povinny právnické osoby, kterým je svěřeno
nakládání s lesy ve vlastnictví státu, ostatní právnické a fyzické osoby vlastnicí více než 50 ha lesa
v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů. Hospodařit podle plánu mohou
též právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa. (§ 24 odst. 3 lesního zákona)
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Článek 2
1.

Vlastníci lesů vymezených včl. 1 odst. 2 mají právo u Městského úřadu Nýřany,
pracoviště Plzeň, Odboru životního prostředí, Americká 39,304 66 Plzeň, písemně
(popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování
lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření.3 Tyto
připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho
odborný lesní hospodář.
Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou
uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné
zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a orgány státní správy.

2.

Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31. 12. 2018.

3.

V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své
lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3
1. Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží
bezplatně na základě protokolu o předání a převzetí vlastnického separátu lesní
hospodářské osnovy.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.

Vydání tohoto nařízení č. 1/2018 schválila Rada města Nýřany svým usnesením
č.54 ze dne 9.4.2018.

2.

Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (§ 12 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů).

3.

Nařízení bylo vyhlášeno zveřejněním na úřední desce MěÚ Nýřany dne 20.4.2018.

4.

Dotčené obeční úřady v zařizovacím obvodu Města Nýřany zveřejní toto nařízení
na úředních deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout.

.fcw

Pavlína Caisová, v. r.
místostarostka města Nýřany

Ing. Jiří Davídek, v. r.
starosta města Nýřany

3 Je nutné uvést označení vlastníka lesa dle katastru nemovitostí, parcelní číslo pozemku a katastrální
území, v němž se pozemek nachází.
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