
N a ř í z e n í

města Poděbrady

č. 2/2014

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Poděbrady se na svém zasedání dne 19.5.2014 usnesla (usnesení č. 417/2014)
vydat na základě ustanovení § 25 odst. 1 a 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“) a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto nařízení obce:

Článek 1
Základní ustanovení

1. Město Poděbrady vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále 
jen ,,LHO“) na lesním hospodářském celku (dále jen ,,LHC“) 104805 Poděbrady, dle § 25 
odst. 1 lesního zákona, z důvodu konce platnosti stávajících lesních hospodářských osnov
ke dni 31.12.2015.

2. Nové lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro všechny lesy, nacházející se 
v katastrálních územích uvedených v čl. 2 tohoto nařízení o celkové výměře menší než 50 
ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracovaný samostatný 
lesní hospodářský plán dle § 24 odst. 3 lesního zákona. Náklady na zpracování lesních 
hospodářských osnov hradí stát.

3. Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají obvykle na dobu deseti let se stejnou dobou 
platnosti v určeném území, tj. od 1.1.2016 do 31.12.2025.

Článek 2
Zájmové území - působnost

Nové lesní hospodářské osnovy budou zpracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen 
katastrálním územím následujících obcí:
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Článek 3
Práva vlastníků

1. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy v uvedeném zařizovacím obvodu viz. čl. 2 tohoto 
nařízení o celkové výměře menší 50 ha, mají právo příslušnému obecnímu úřadu písemně 
(popřípadě ústně do protokolu) oznámit své záměry a požadavky na zpracování lesních 
hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a 
požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář.

2. 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.

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

Článek 4
Termín připomínek, příslušnost a převzetí lesních hospodářských osnov

1. Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 15.9.2014.
2. Příslušným obecním úřadem je Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního 

prostředí, oddělení životního prostředí, orgán státní správy lesů, Jiřího náměstí 20/I,          
290 31 Poděbrady.

3. Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na 
vyžádání u Městského úřadu Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení 
životního prostředí, orgánu státní správy lesů, T. G. Masaryka 1130, 290 31 Poděbrady
/tel.: 325 600 485/, v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin a čtvrtek od 8.00 
do 11.00 hodin, a to bezplatně na základě písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dne následujícím po dni vyhlášení. Dnem vyhlášení 
je první den jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Poděbradech.

……….……………….. …………………………
    Mgr. Uhlíř Ivan PhDr. Langr Ladislav

účinnost od ………………………….

vyvěšeno: ………………………….

sejmuto: ………………………….
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