
NARÍZENÍ vĺĚsľł BoSKoVICE

č.2l20l7,,

o v1'hlášen í záměru zađat zpracování lesnĺ hospodářské osnory

Rada nrěsta Boskovice se na své 52. schůzi dne 6.6.20l7 usnesla vydat v souladu s $ 25 odst. 1 a 2a 48 odst. 2 písnr. d) ztlkona č. 28911995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění někteľých zákonů (lesní zźtkon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lesní ztlkon,),
a v souladu s $ 1l a 102 odst. 2 písrrr. d) zákona e. nsĺzooo Sb., ô ouóĺcłl1ämcnĺ zřizení).ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:

člĺnek 1

1' Město Boskovice vyhlašuje na základě $ 25 odst. 2 lesního zákona záměr zadat zpracování
lesní hospodářské osnovy (dále jen,,osnovy..).

2. osnova bude zpracována v zaÍizovacím obvodu Boskovice, který je tvořen katastrálními
úzenrími následujících obcí: Babolky, Bačov, Bahna, Bedřichov' Benešov u Boskovic,
Bezděčí u Velkých opatovic' Borotín u Boskovic, Boskovice, Bďov u Velkých opatovic,
Cetkovice. Cľhov u olešrrice, Čeľnovice u Kunštátu, Deštná, Dolní Poříčí nad Křetínkou,
DoIní Smľžov, Drnovice, Dľválovice, Hluboké u Kunštátu' Hodotrín u Kunštátu, Horní Poříčí
u Letovic, Horní SlnľŽov, Hrádkov, Chlum u Letovic, Chrudichromy, Jabloňany, Jasinov,
Kladoľuby, Klevetov, KněŽeves, KněŽevísko, Knínice u Boskovic, Kochov, Korbelova Lhota,
Kořenec, Kozáľov, Kľhov, Křetín, Křtěnov u olešnice, Kunčina Ves, Kunice, Kunštát na
Moľavě, Lačnov u Lysic' Lazinov, Letovice, Lhota Rapotina, Lhota u Letovic, Lhota u Lysic,
Lhota u olešnice, Louka, Ludíkov, Lysice, Makov, Malá Roudka, Meziříčko u Letóvic,
Míchov u Boskovic, Mladkov u Boskovic, Němčice, Novičí, Nýrov, oboľa u Boskovic,
okľouhlá u Boskovic, olešnice na Moľavě, ořechov u Letovic, Pamětice na Moľavě, Petľov,
Podolí u Míchova, Pľostřední Poříčí, Roubanina, Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, Rudka u
Kunštátu, Rumbeľk, Sasina, Sebranice u B oskovic, Skalice nad Svitavou, Skočova Lhota,
Skĺchov, skřib, Slatinka, Stvolová, Sudice u Boskovic' Suchý. Sulíkov, Sváľov u Velkých
opatovic, Světlá u Šebetova, Svitávka, Sychotín, Šebetov, Štěchov, Tasovice, Touboř,
Tľávník u Kladorub, Třebětín u Letovic, Uhřice u Boskovic, Újezd u Boskovic, Újeza u
Kunštátu, Úsobrno, Ústup, Valchov' Vanovice, YáŽany u Boskovic, Velenov, Velká Roudka,
Velké opatovice, Veselka u oleŠnice, Vísky u Letovic, Vlkov u Letovic, Voděrady u
Kunštátu, Vľanová u Letovic' Vratíkov, Vřesice, Zábludov, Zboněk, Zbraslavec, Žđ,áírá,
Žerůtky.

čHnek 2

1. osnova se Zpľacovár'á pro všeclrny lesy o výměř'e menší nęŽ 50 ha ve vlastnictví fyzických
a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán podle ô 24 odst. 3 lesnílro zákona.

2. Platnost osnovy pro území uvedęné v článktr l odst.2 tohoto nařízení je stanovena na 10 let, a
to od l.1.2019 do 31.l2.z0Ż8.
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Fyzické a pľávnické osoby vlastnící lesy o výměl'e nrenší neŽ 50 lra v danénr zaŕizovacínl
obvodu mají pľár'o oznánrit Městskému úřadu Boskovice, odboľu tvoľby a ochľany životnílro
pľostř'edí v teľmínu stanovenénr v čl.2 odst. 5 tohoto naŕízerli své připomíliky a poŽadavky na
zpľacor'ání osnovy včetllě svých hospodářských záměľů. Tyto poŽadavky a pl'iponrínky na
zpracování osnovy nrťtŽe na základě zmocllění vlastníka lesa podat i jelro ođboľný ĺesní
hospodář'.

Připomínky a požadavky na zpracování osnovy mohou uplatnit také další pľávnické a Ęzické
osoby, jejichŽ práva, pľár,em chľárěné zájmy nebo povinnosti mo]rou b;6 doteerry a oľgány
státní spľávy.

5 Teľnrín pľo uplatnění hospodář'skýclr zánrěľů a poŽadavků na zpľacování osnovy se stanoví

do 30.9.2017.

V teľmínu uvedeném v č|. 2 odst. 5 tohoto nař'ízení oznámi osoby uvedené v čl. 2 odst. 3.
tohoto naŤízeľi téŽ skutečnost, Že si pľo své lesy zadaly zpľacování lesního hospodářského
plánu'

Člĺnek:

osnovu si můŽe vlastník lesa. pľo kteľého byla zpľacována, vyzvednout u odboru tvorby a ochrany
Životního pľostřední Městského ťlřadu Boskovice v době od 1.7.2019 do 31.12.2028.

Clánek 4

Závěľęčná ustanovení

Toto nařízení ľuší naÍízení města Boskovice č,. 712007, č,. I/2009 a č,. I/20l0, o záměru zadat
zpľacování lesních hospodářských osnov.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení a platí do 30.9.2017.

V Boskovicích dne
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...ť.!.r,r,-..o-n-.
Mgľ. Dagmar Hamalová - místostaľostkaHana Nedomová - starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

KOv

Sejmuto z úřcdní desky dnc:


