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Město Pelhřimov

Město Pelhřimov
NAŘÍZENÍ č. 2/2010
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
v obvodu Pelhřimov LHO III.

Rada města Pelhřimov se na své schůzi dne 2.6.2010 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní
zákon“), v platném znění, v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:
Čl. I
1) Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro
zařizovací obvod Pelhřimov LHO III., který zahrnuje tato katastrální území:
Arneštovice, Bácovice, Bitětice, Bořetice, Březina u Hořepníku, Čakovice u
Pelhřimova, Částkovice, Červená Řečice, Číhovice, Čížkov, Hořepník, Chlovy,
Chmelná u Pelhřimova, Chýstovice, Chyšná, Jiřičky, Košetice, Kramolín u Křešína,
Křeč, Křelovice u Pelhřimova, Křešín u Pacova, Leskovice, Lipice, Litohošť,
Martinice u Onšova, Mašovice u Hořepníku, Milotičky, Moraveč, Nová Cerekev,
Onšov, Pejškov, Popelištná, Poříčí u Bolechova, Proseč-Obořiště, Rovná u
Hořepníku, Těškovice, Stanovice u Nové Cerekve, Střítež u Černovic, Těchoraz,
Těškovice u Onšova, Útěchovice u Hořepníku, Útěchovičky, Zmišovice.
2) Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Pelhřimov, odbor
životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „zadavatel“) příslušný dle § 48
odst. 2 písm. d) lesního zákona a vykonávající působnost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. Náklady na zpracování LHO hradí stát.
3) LHO budou zpracovány bezplatně pro všechny fyzické a právnické osoby, které jdou
vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, kteří si zadali zpracování lesního
hospodářského plánu. Platnost LHO pro výše uvedené území je stanovena na 10 let a to
od 1.1.2012 do 31.12.2021.
Čl. II
1) Vlastníci lesů na výše uvedeném území mají právo uplatnit u Městského úřadu Pelhřimov,
odboru životního prostředí, písemně své záměry, připomínky a požadavky na zpracování
lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry,
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) Termín pro uplatnění těchto podnětů a požadavků se stanoví do 30. listopadu 2010. V
uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.
Čl. III
1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a jeho účinnost končí dnem
31.12.2010.
2) Toto nařízení se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů příslušných pro
katastrální území uvedená v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení.
3) Z důvodu hospodárnosti a zefektivnění výkonu státní správy lesů dojde ke sjednocení
platnosti LHO v původně zařizovaných odvodech Pelhřimov LHO III., IV. a V. (viz čl. I
odst. 3), t.j. dojde ke zkrácení platnosti LHO Pelhřimov IV. (katastrální území
Arneštovice, Březina u Hořepníku, Hořepník, Chýstovice, Jiřičky, Košetice, Kramolín u
Křešína, Křelovice u Pelhřimova, Křešín u Pacova, Martinice u Onšova, Onšov, Poříčí u
Bolechova) o jeden rok a LHO Pelhřimov V. (katastrální území (Číhovice, Chlovy,
Chyšná, Těškovice, Těškovice u Onšova) o dva roky.
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