MĚsTo HoŘoVICE
NARIZENIč,IDaI7
O záměruzadatzpracováníiesníchhospodářslcých
osnov
Rada městaHořovioe8e na svémzasedánídíe 3.5' 2017usneslavydat v souladus $ 25 odst.2 á
{
48 odst'2 plsm' d) zákolá č.289/1995
sb'' o l€ s ích á o zhlěnéa dop|nětrí
těkteÚch zákonů,
ve
př9dpisů
zněnípoŽdějších
(dálejen,,lesní
zákoď) a v souladus $ llodsr' 2a l02 od!t'2 pls&. d)
átona č.12812000sb., o ob.ích(obecnizřízení),ve zněnípozdějšíoh
předpisr!,a v souladus $ 13
Ódst.3 zákom č'84/1996sb., o lesnímhospodář.ském
plánování,toto'raflzéuí;

Čl t
1.Město HoÍovicevyl ašujeánrěr zadatzp$coválí le6níchlrospodáiskýchosnov v soula.lu
s ustano1Ením
{ 25 odst' l lesníhoákona
2.Lesníhospodářskéosnovybrrdouzprzcoványplo zařizovaci obvodHořovice (ďive zďizovací
obvodyDobříš'Křivoklá! Nižbol,zbiťoha Vyšebohy),
zahr'nujlci
všechny|esyo výměíemenší
neŽ 50-lrá lr'e-v]ast[icťvlfyzických a právnických osob, pokud pro né oerrízpúcován lesrrí
bospodářskýplán, DaoházejÍc1
se ve správnln obvoduobce s rozšiitnoupůsobno$tl
Hoilvice kat'strálÍli ÚzcrnÍ Běštín,Bezdědice tr Hollomic, Březová u HoÍovii, Bzová u Hořovic,
cjrhovice, Drczdov, lelbabka, Hoťovice,Hostomice pod BÍdy, Hředlé u Zdic, Hvozdec,
chaloupky, cl usÍina,JiviĎa u Hořovic, Kloštělice, Komálov u }tořovic, I(otopelry,Kv8j1,
Lóžovice.Lbol'k6u Hďovic, Libomyš],
Lochovice,Ma|á Víska,Neumětely.
oiešnórr Hořovic.
olek u Hořovic, osov, otmÍče.Poďulrý Praskolesy,Radous, RpeIy,'Sedlecu Žebráku,
skřip€lJ|rtsticeJočnÍk' ftenice' Újezd u Eořovic, velká vÍska,velký.chiumec' \,ižina,Zaječov,
zÁ|užl,
zebÍák'zelko\ljceu Libomvšle.
3. I,esÍjí
hospodářské
osnouybuaoovypracouenyteŽplatněplo všechnypÍávnickéa R4ické
jsou
rrď 50 ho (dálejen ,,vlastrríci
lesů.),s výjímkou
9s9b-y'ltJré
Ylastlíry lesůo rýměře monší
těch,kteřípodlo $ 24 odst.3 leslÍhoákoĎa hospodařipoďe tesníhohospodářského
plánu

d.2
l. Vlastníci lesůve splávnÍn obvodu obce s Íozšířenou
plsobnostl Holovicc mají prrÁvou
MěstskélroúřaduHořovice, odboruvýstavbya životnlbopÍostředí
(PalackéhonáÍb''2/i, ÉsČ2ó8
0l Hořovice) písemÍě(případněústnědo pťotokolu)Wlahit své záměry a požádavkyna
zpracováníle$rlch hospodďrbýclrosnov včetnězáměruho$podáŤských
opah'eníd]e $ 25 odst.2
lesnilrozákona.T}'tozáměťya požadavlry
může
na zÁkladěpísemrrélro
zmócně Vlasůíkapodati
jehoodbonýlísníhospodář.
2' Připomíbkya požadavkyna zpmcovánllesnichhospodáiskýchosnov mohouuplatnittakédalši
práýnickéa fyzickéosoby,jejichžpldva a píávomc]]r.ánálé
zájrny nebo povinrlostimolroubýt
dotčeÍy
a ol&iny státÍíspdlT ($ 26 odst.3 lesííhozákona)

3. TeÍÍnín
plo oznámeuíáElát a požddavkúL
podle odst.vc€ l a nphtněnípřipoBíúeke po'adavtd
poďe odstavce2 se stalovl dÓ3'l.8.20l1.
4'. ve.stejnémt9]Íní!]roználaí vlashíci lesútéžllq'bčnos! žo po wé |osy ádali zpmoování
lesníhohospodářského
plán!.

Č1.
3.
IT!: elo-klel'Ý b}t! zpÍacoÝánylesd hospodálskéosíovy ' je ua Ýyžádáníbezplatně
Ya.s!!ci
obdř{ na MěstskémúřaduHořovice, odboruvýstavbys živomlboprostřeď, o o po
lqicl
zpraoovánía oznámenílhůtya úístapřevzg{ veřejnouvÉláškou($ t? odEt.t vyhláškyč.8ď1'96
sb.' o lesrÍ&hospodářskéft
plánování.)

Č|.4
oblcní- úřady-oloí v! |!ÍávÍín obvodu oboe s rozšťerroupósobnosí Hořovioe uvďojn| tolo
naŤízenl
na sých úŤedoíob
destách po dobu 15 dnúa umožnipo dobujeho platnostikaždénudo
něj nallédíoul
Čl. 5
Toto^Áařlzení
n6býváúčinmgtipaháctýn díem po dai vy|rlášurta pozbudoPloÍIostia účinnosti
3t.12.20t7.

/
./

lu
otrdřoj VaolÍlk
mí8tosfaroía
měst.

Dt'Iog' Jiří Pďila
EtBloo|a
tBěst4

