NAŘÍZENI
M Ě S T A Z N O J M A č. 3 / 2018
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
na období let 2020 - 2030 v zařizovacím obvodu „Znojmo 11“ (LHC 616819).

Rada města Znojma se usnesla dne 28.5.2018 usnesením č. 140/2018 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, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování
lesní hospodářské osnovy:

Článek 1
1. Město Znojmo vyhlašuje na základě § 25 odst. 2 lesního zákona záměr zadat zpracování
lesní hospodářské osnovy (dále jen ,,osnova“).
2. Osnova bude zpracována v zařizovacím obvodu „Znojmo 11“ (kód LHC 616819 ), který je
tvořen katastrálními územími následujících obcí:
Běhařovice, Blanné, Boskovštejn, Černín, Grešlové Mýto, Hevlín, Hostím, Hrabětice,
Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Litobratřice,
Pavlice, Prokopov, Přeskače, Ratišovice, Rozkoš u Jevišovic, Slatina u Jevišovic, Střelíce
u Jevišovic a Újezd nad Rokytnou.
3. Platnost osnovy pro území uvedené v článku 1 odst. 2 tohoto nařízení je stanovena na
dobu 10 let, a to od 01.01.2020 do 31.12.2029.
4. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro všechny lesy o výměře menší než
50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán
podle § 24 odst. 3 lesního zákona.

Článek 2
1. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha v daném zařizovacím
obvodu mají právo oznámit Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí
v termínu stanoveném v čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení své připomínky a požadavky na
zpracování osnovy včetně svých hospodářských záměrů. Tyto požadavky a připomínky na
zpracování osnovy může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní
hospodář.
2. V termínu stanoveném v ěl. 2 odst. 4 tohoto nařízení oznámí vlastníci lesů do 50 ha
výměry případně také skutečnost, že si pro své lesy zadaly zpracování lesního
hospodářského plánu.
3. Připomínky a požadavky na zpracování osnovy mohou uplatnit také další právnické a
fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny
a orgány státní správy v termínu stanoveném v ěl. 2 odst. 4 tohoto nařízení.

4. Termín pro uplatnění hospodářských záměrů a požadavků na zpracování osnovy se
stanoví do 30.09.2018.

Článek 3
Osnovu si může vlastník lesa, pro kterého byla zpracována, vyzvednout bezplatně u
Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí v době od 01.07.2020 do 31.12.2029.

Článek 4
Dotčené obecní úřady ve správním obvodu města Znojma zveřejní toto nařízení na úředních
deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout.
Článek 5
Tímto nařízením se ruší nařízení města Znojma č.3/2008, kterým se vyhlašuje záměr zadat
zpracování lesních hospodářských osnov na období let 2010 - 2019 v zařizovacím obvodu
„Znojmo II“.

Článek 6
Vyhlášení tohoto nařízení se provede tak, že se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu
Znojmo po dobu patnácti dnů.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení a platí do 30.09.2018

Ing. Ludvík Hekrle v.r
místostarosta města Znojma
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Jan Grois, MBA v.r.
starosta města Znojma
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