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1/2011 

NAŘÍZENÍ  

ze dne 28. února 2011, 

o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod 

Bližší Lhota 

Rada města Český Krumlov se na svém 
zasedání konaném dne 28. 2. 2011 usnese-
ním č. 100/7/2011 rozhodla vydat na základě 
§ 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o le-
sích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), v platném znění, a v souladu s 
§ 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, toto nařízení: 

Článek I 

Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 
správy lesů se pro lesy o výměře menší než 
50 ha ve vlastnictví právnických a fyzických 
osob, pokud pro ně není zpracován lesní 
hospodářský plán, vyhlašuje záměr zadat 
zpracování lesní hospodářské osnovy na 
období 6 let, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2018. 

Článek II 

Lesní hospodářské osnovy budou vypra-
covány v jednom zařizovacím obvodu 
v katastrálním území Pestřice a Zvonková. 

Článek III 

(1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy 
o výměře menší než 50 ha mají právo ve 
lhůtě do jednoho měsíce od vyhlášení tohoto 
nařízení oznámit orgánu státní správy lesů - 
Městskému úřadu Český Krumlov, odboru 
životního prostředí a zemědělství, své hos-
podářské záměry a požadavky na zpracová-
ní osnovy. 

(2) Ve lhůtě uvedené v odst. 1 oznámí vlast-
níci lesů případně též skutečnost, že pro své 
lesy zadali zpracování lesního hospodářské-
ho plánu. 

(3) Připomínky a požadavky na zpracování 
lesních hospodářských osnov mohou uplatnit 
také další právnické a fyzické osoby, jejichž 
práva, právem chráněné zájmy nebo povin-
nosti mohou být dotčeny. 

Článek IV 

Náklady na zpracování lesních hospodář-
ských osnov hradí stát. Pro vlastníka lesa o 
výměře větší než 3 ha, který má zájem vyu-
žít osnovu pro hospodaření v lese a protoko-
lem o převzetí ji převezme, se stává závaz-
nou celková výše těžeb, která je nepřekroči-
telná a podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka lesa 
o výměře do 3 ha, který má zájem využít 
osnovu pro hospodaření v lese a protokolem 
o převzetí ji převezme, se stává závaznou 
celková výše těžeb, která je nepřekročitelná. 

Článek V 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. den 
ode dne vyhlášení. 
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