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MESTO KLÁTOVY
NAŘÍZENÍ č. 3/2020
V/

niěsta Klatovy ze dne 09. 06. 2020
o záměru zadat zpracování Icsních hospodářských osnov
Rada města Klatovy se na svém zasedáni ze dne 09. 06. 202€) usnesla vydat podle § 11 odst. l a 2 a §
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 sb*, o obcích (obecní zřízcní), v platném znění, podle § 25 odst.
2 a § 48 odst. 2 písmcno d) zákoiia č. 289/1995 sb., o lesích a o zmčně a doplnění něktcrých zúkoiiu,
v platnéni znění ídt31e ýeii ,,lesm :áknii =) a v sou?adu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sl)., o lesním hospodářském
plánování toto nařízeni íd«;je p?-ii .mití:enía'i.

Článek l
(l) Město Kliitovy, podle § 25 odst. l a 2 lesního zákona a podle § 13 vytilášky Ministcrsti;i
zeniědělstii ÚR č. 84/1996 Sl)., o lesníin hospodářskéni plánov;iní
vyhlašujc záměr zadat zpracováxií ?csních hospodářských «isnoi'

,,l,HO KLATOVY - VÝCHOD?
platných mi období od Ol, Ol. 2022 do 31. 12. 2031

pro zařizovací obiaod odvozcný
cny zz Hiúvodních zařizovacích obvodů }esních hospodářských osnov
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s rozšířenou pusobností - niěsta Klatovy x'iacliázející se na tčchto katastriilních úzcmích:
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(2) Lesní hospodářské osnovy budou soypracovány bezplatně pro všcchny právnické a fyzické ost»by,
ktcré jsou vlastníky lesíi» o výmčaře do 50 ha, s výjinikou těch, kteří si podlc § 24 odst. 3 Icsrího zákona
ziidali zpracování lesního hospodúřského pJánu.
I»ozii;imka:

L.esní lros)'íodůřsk«m osnovou se ro::unií osnovtt shm':ici liro =jišlění síusau It»sa (J pro s2s:koii síc;lni sprt'tvy lesuli,')rllCi)r«l{'(l .Se «ihsa.rkle /m deseí leí st» sí<inou d«iliori plaiiiosii »í inaedentšiii ň:eiiri /)/?o všechiiy ]e.ys' o sHs'mc5i'tí incii.<i než

5 {} liti s e i Itnmit /I / 7'í :ic ki c /7 u /)/ tis iiickí c ly «isril'» í7í:ísmrk Icw ribtl» :i od or szcimi simni spí tn s lestr «»snosíu isk<zlit / sto

jeho Itasu iuí .s vmi ž«ždo.'íí. a t«i řie:phxíirě. Oswvtí obs<íhiiie kro»iiě popisyt porosíu i doporučrtjici ]rospndciřsk«i'optuřciii.
Pro s4usmíku lesu o s?s;nrt5i'e růí.«;i íie': .3 luz, ktcpls' n'iá :«ijtirir í23;iižit osnov.l.' pro hospocluioeiii ío Ic-se (/ protokuleíii o
pt'íor:«4i ii přcsv:mc. sto su'iv«; :tívti:noti cclkosa«ž vý.<e lěřeh, klerá je wpi'ekročiíelmž, (l podil iiieliortzčizi«'li l/
:pesaí'zrijícit'h dřeriíi při obnově por«yytrr. l'ro s4as:íiiiktr lesti o v.s'iiri'i:e (/o ?3 hu, ktei-.s' iir«ž :«'tjein s';yužií osiiosa.s /)/'o
hospothn'eiri salto.sco «i proíokolein «i přer:eíí ii převe:riie. se síůvá :tiru:iimt celková sa,sk<xa íí'.eh, kíe'i?t;- ito
iw(iřekrric'itcli»ů.

Clánek2

(1 ) Fyzické a práviiické osoby vlastnící »csy v zařizovacím obvodu, jejichž celkové vlasmictví k lesum
.ic menší ncž 50 ha, niají právo do 31. 12. 2020 uplatnit píseiiixiě (osobně nebo prostředniclvim
zplnomocněnélio odliorného lesxiího hospodáře) své hospodářské záničry a požadavky na zpracování
lesní hospodiiřské osnovy na adresu:

il4ěstsk.ý i'třad Klmosíy, Odbor 5ivotního prostředí - sttimí správa lesů,
339 0l Klatos;y, Ntžm. Míru 62
V připoniínkácli a Hiožadavcích na zpracování lesních hospodářský'ch osnov je v'ždy potřeha uvést
íiastnika dle s ýpisu z katastru nemovitostí, parcelní číSl€) Hiozeniku a katastrální území.

Stcjnýni zpúsobem niohou uplatnit své připomínky a požadavky wts zpracování osnov pr:ívnické a
žalazické oso}'»y, jcjichž práva, právctn chráněné zájniy ncbo poviimosti i'nohou být dotčen> a orgány
stálnÍ sprúvy.

(2) S' tcrmíiiu (lo 3?. 12. 2020 oziiámi vlastníci lesů případně též skutcčnost, žc pro své lesy zadali
zpracováxií Icsního liospodářskélio plánu.

Článek 3
Vlastníci lesů, pro ktcré bylii zpracována lesní hospodářská osnovii, mohou požádat o její
protokolární přcvzetí písenmě na příslušném správiiím orgánu dlc platné právní úprasay s' dané době,
a to s olidobí o(l 1. čcrvence 2«)22 do 31. prosince 2031.

Článek 4
Obecní úřady v uvedenéni úzcmí toto nařízení uveřejní na úřcdiií desce a umožní po dobu jelio
Hilatnosti ka»?dcniu do něj nsihlédnocit.

Článek 5
1"ydání nařízení č. 3/2020 schilila Rada mčsta Klatovy usncseníni č. 12 z 09.06.2€)2(» (h«m č. 273/12).
Článek 6
Toto naříy.etrí nabývá platnosti dnein vyvěšeni, 15. den po datu vyvěšexii je dnem účinnosti nařizcni.
S' Klatovecli dnc í)9. 06. 2020
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Mgi-. Rudolf Salvetr
starcístii inéstii Kliitovs'

vys'ěseno na úřcdní desce dne:
scjinuto dne:
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.-' ??'Ing. Václav Chroust
místostarosta mčsta Klatois

íiig. i%iartiii Kříž
inísít?ístarosta mčasta Kíatovíí

