
rr*Řízrní
města §trakonice č, pq

o záměru zadat zpracování |esních hospodářstrych o§nov

Rada města Strakonice 5e usnesením Č. 3170/2022, ze dne 15.06.2022, usnesla vydat v souladu
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
§ 48 odst, 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesírch a o změně
znění (lesní zákon), toto nařízení, kerým se vyhlašuje záměr zadat

člárrek t

1. Město strakonice zadat hospo novení
§ 25 odst. 1 lesního záko ářské budou obvod
Kašperské Hory Kerý tvo strální olníPo lenice,
Kladruby u Strakonic, Kozlov nad Otavou, Kr$nic Sedlo oŠtice,
§třelskohoštická Lhota, Vojníce, Volenice,

2 Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro období od 1.01.2024 do 31.12.2033,

3. LeslÍ hospodářské.osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které
jsou vlastníky lesŮ o výměře do 50 ha, s rnfiimkou tkh, kteří si podle § 24 odst. s lesnítro zákoná'zadali
zpracování lesního hospodářského plánu,

Óánek z

1, Vlastníci lesŮ o rnýměře menŠÍ než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Méstského
Úřadu Strakonice, odboru Životního prostředí, Na Stráži 27o, 386 01 Strakonice, písemně (popr. 6stne-Jo
Protokolu) uPlatnit své připomínky a poŽadavky na zpracování lesních hospodářských osnov,''včbtně záměru
hosPodářských oPatřenÍ. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho
odborný lesní hospodář.

2, . PříPomínky a poŽadavky na zpracování lesních hospodářslcých osnov mohou uplatnit také další
Právnické a fYzické osoby, jejichŽ práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou b,ýt dotčeny 

" 
orgáný

státní správy.

3. Termín pro oznámenípřipomínek a požadavků se stanovuje do 30.09.2022,

4- Do 30-09.2022 aznámí vlastníci lesů případně skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního
hospodářského plánu.

čÉnek t
byla zpracována lesní hospodářská osnova, obdží na vyžádání separát lesní
se jeho majetku zdarma. O zpŮsobu převzetí zpracovaného separátu bude vlastník
kou.

č!ánek +

ObecnÍ,ÚřadY v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízeníuveřejní na sv.ých úředních deskách a každému
umožní po dobu jeho p|atnosti do něj nahlédnout,



čIánet s

Toto nařízeníměsta nabývá účinnostl patnáďým dnem následujbím po dnijeho vyhlášení (tj. p zveřejnění
ve Sbírce právniň přdpisů územních samosprávních celkú a některých správních úřadú).
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Mgr. Břetis|av Hrdlička
starosta

Zveřejněno ve Sbírce právních předpisů územních samosprávnírrh celků a někter,ých správních úřadů dne:
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