
I

Město Bučovice
.Iiráskova 502,685 01 Bučovice

Nařízení č. 112014,

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracováni lesních hospodářských osnov
v zařizovacím obvodu LHO Bučovice (602 808)

Rada města Bučovice se usnesla na svém. jednání konaném dne 5 .3. 2014 vydat v souladu
s ustanovením § 25 odst. I a 2 a § 48 odst. 2 písmo d ) zákona Č. 2R9i 1995 Sb.. o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znční pozdějších změn a doplňků (dále Jen .Jcsni
zákon") a v souladu s ustanovením § II odst. 2 a § 102 odst. 2 písni. d) zákona Č. 128í2000
Sb., o obcích, ve znční pozdějších předpisů toto nařízení města:

Óánck 1

Rada města Bučovice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
ve smyslu § 25 odst. I lesního zákona. Zadání zpracování těchto osnov se uskuteční formou
veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. ~ zákona Č. 137í200ó Sb .. o veřejných
zakázkách.

Článek 2

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacim obvodu Ll í O Bučovicc
(602 808). který je tvořen těmito katastrálními územími: Bohaté Málkovicc. Brankovicc.
Bučovice, Čcrnčín. Dobročkovicc, Dražovice, Chvalkovicc, Kloboučky, Kožušicc.
Křižanovice li Bučovic, Letonice, Letošov. Malinký, Marefy, Mouřinov, Nemochovicc.
Nemotice, Nesovice, Ncvojice, Rašovice u Bučovic, Snovídky, Vícemilicc, Kojátky, Šardičk y

(~Iánek 3

I. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány bezplatně pro všechny lesy l) výměře
menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně ncni
zpracován plán podle * 24 odst. 3 lesního zákona.

2. Platnost lesních hospodářských osnov pro území uvedené v Článku I tohoto nařízení
je stanovena na 10 let, a to od I. 1. 2016 do 3 I. 12. 2025.

3. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výmčte menší než 50 ha v daném
zařizovacím obvodu mají právo uplatnit na Městském úřadu Bučovice. odboru
životního prostředí a stavebního úřadu požadavky na zpracování osnovy vcctné svých
hospodářských záměrů, Požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i
jeho odborný lesní hospodář.

4. Požadavky mohou uplatnit také další osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy
a povinnosti mohou být tímto dotčeny.

5. Termín pro uplatněni záměrů a požadavků se tímto stanoví do 30. 6.2014.



6. Ve vyse uvedeném termínu oznámí vlastnící lesú též skutečnost, 7.G SI zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.

Óánek 4

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova si ji 11ll1ŽC vyzvednout
li odboru životního prostředí Městského úřadu Bučovice v době od I. 7 20 J6
do 31. 12. 2025.

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu uveřejní toto nařízení na svých úředních
deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Toto nařízeni nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášeni,
Platnost nařízeni se stanoví na 3 měsíce ode dne účinnosti.

V Bučovicich dne 5.3. 2014

MUDr. Radovan Válek
starosta města

PhDr. Jiří Horák
mistostarosta města

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
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