
Nařízení Města Boskovice č. 1/2009
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Boskovice se usnesla na svém zasedání dne 29.6. 2009 vydat podle § 25 odst.
2 a § 48 odst. 2 písmo 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
a § 102 odst. 2 písmo d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování, toto nařízení:

Článek 1

1. Město Boskovice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov podle
§ 25 odst. 1 lesního zákona, ve znění pozdějších předpisů, s platností pro období 2011
až 2020.

2. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a
fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si
podle §24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2

Pro vypracování lesních hospodářských osnov se stanovuje jeden zařizovací obvod
.Boskovice II." a zahrnuje následující katastrální území:

Babolky, Bačov, Bahna, Bezděčí u Velkých Opatovic, Borotín u Boskovic, Boskovice, Brt'ov
u Velkých Opatovic, Deštná, Dolní Poříčí nad Křetínkou, Dolní Smržov, Drválovice, Horní
Poříčí u Letovic, Horní Srnržov, Hrádkov, Chlum u Letovic, Chrudichromy, Jabloňany,
Jasinov, Kladruby, Klevetov, Kněževesko, Knínice u Boskovic, Kochov, Korbelova Lhota,
Krhov, Křetín, Kunštát na Moravě, Lazinov, Letovice, Lhota Rapotina, Lhota u Letovic,
Ludíkov, Malá Roudka, Meziříčko u Letovic, Míchov u Boskovic, Mladkov u Boskovic,
Němčice, Novičí, Nýrov, Obora u Boskovic, Okrouhlá u Boskovic, Ořechov u Letovic,
Pamětnice na Moravě, Petrov, Podolí u Míchova, Prostřední Poříčí, Rubanina, Rozsíčka,
Rudka u Kunštátu, Rumberk, Sasina, Sebranice u Boskovic, Skalice nad Svitavou, Skočova
Lhota, Srchov, Skřib, Slatinka, Stvolová, Sudice u Boskovic, Sulíkov, Svárov u Velkých
Opatovic, Svitávka, Sychotín, Trávník u Kladorub, Třebětín u Letovic, Újezd u Boskovic,
Újezd u Kunštátu, Ústup, Valchov, Vanovice, Vážany u Boskovic, Velenov, Velká Roudka,
Velké Opatovice, Veselka u Olešnice, Vísky u Letovic, Vlkov u Letovic, Vranová u Letovic,
Vratíkov, Vřesice, Zábludov, Zboněk. (celkem 82 katastrů, cca 4200,- ha lesních pozemků)

Článek 3

I.Vlastníci lesů z uvedeného zařízovacího obvodu mají právo u Městského úřadu
Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, orgánu státní správy lesů,
písemně nebo ústně do protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování
lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky
a požadavky může na základě zmocněni vlastníka lesa podat jeho odborný lesní
hospodář.

2. Připomínky a požadavky na zpracování lesnich hospodářských osnov mohou uplatnit



také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo
povinnosti mohou být dotčeny.
Pro podání připomínek a požadavků se stanovuje termín

do 15.8.2009.
9. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy

zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 4

10. Městský úřad Boskovice oznámí během roku 2011 veřejnou vyhláškou lhůtu a místo,
kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesů. Tato veřejná vyhláška bude
zveřejněna na úředních deskách obecních úřadů v zařizovacím obvodu.

11. Vlastník lesa, pro kterého bude zpracována lesní hospodářská osnova, ji pak může na
Městském úřadě Boskovice obdržet bezplatně, na základě vyžádání a
písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 5

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení zveřejní na svých úředních
deskách.

Článek 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
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