Statutární město Pardubice
Rada města Pardubic

NAŘÍZENÍ Č. 3/2018

O VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH
HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
Rada města Pardubic vydala dne 21.5.2018 v souladu s usnesením § 11 odst. 2 zákona a § 102 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2
písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, toto
nařízení.

Čl. 1
Předmět úpravy
1. Pro všechny lesy nacházející se v zařizovacím obvodu, který zahrnuje katastrální území vymezená
v čl. 3 tohoto nařízení, o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud
pro ně není vypracovaný lesní hospodářský plán, se v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. d)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje
záměr zpracovat lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“). Náklady na jejich zpracování hradí orgán
státní správy lesů - Magistrát města Pardubic.
2. K 31.12.2019 končí platnost LHO 514829 Pardubice – Přelouč. Nové LHO Pardubice - Přelouč budou
zpracovány pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími uvedenými v čl. 3 tohoto nařízení.
Pro vlastníky, jak fyzické tak i právnické osoby zadává Magistrát města Pardubic zpracování LHO
s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029, tj. na období deseti let.

Čl. 2
Termín
1. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají právo v termínu do 10.8.2018
oznámit písemně Magistrátu města Pardubic, orgánu státní správy lesů, své hospodářské záměry
a požadavky na zpracování LHO, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svého odborného lesního
hospodáře.
2. Záměry, 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.
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3. V termínu do 10.8.2018 oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.

Čl. 3
Zařizovací obvod
1. LHO budou zpracovány pro zařizovací obvod, který zahrnuje následující katastrální území:
Živanice, Opočínek, Lány na Důlku, Bezděkov, Staré Čívice, Barchov u Pardubic, Jezbořice, Čepí.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.
2. Nařízení se zároveň zveřejní na úředních deskách obecních úřadů, pro jejichž katastrální území se
LHO zpracovávají, s tím, že zůstane vyvěšeno až do 10.8.2018.

……………………………………………………
Ing. Martin Charvát
primátor
statutárního města Pardubic

……………………………………………
Ing. Jiří Rozinek
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Lhůty uvedené v čl. 2 a 4 tohoto nařízení se prodlužují do 10.10.2018.
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