MĚSTO KRAVAŘE
NAŘÍZENÍ MĚSTA KRAVAŘE
č. 2/2017,
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Rada města Kravaře se usnesla na své 67. schůzi dne 24.7.2017 vydat podle § 25 odst. 2 a §
48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
ČI. 1
Úvodní ustanovení
1) Rada města Kravaře vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov, dle §
25 odst. 1 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „lesní zákon“) a dle § 13 vyhlášky č. 84/1996
Sb. o lesním hospodářském plánování, pro všechny katastrální území (níže vyjmenované)
v územním obvodu Města Kravaře - obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností),
jejichž platnost bude od 1.1.2019 do 31.12.2028.
2) lesní hospodářská osnova se zpracovává pro fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o
výměře menší než 50 ha, pokud tito vlastníci nemají pro lesy zpracován lesní hospodářský
plán v souladu s příslušným ustanoveními lesního zákona. Každý takový vlastník lesa obdrží
od orgánu státní správy lesů lesní hospodářskou osnovu, týkající se jeho lesa bezplatně.
3) Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro následující katastrální území: Bolatice,
Kobeřice. Kravaře, Chuchelná, Štěpánkovice, Rohov, Sudice, Strahovice, Třebom.
ČI. 2
Záměry a požadavky vlastníků lesa
1) Vlastníci lesů v uvedených katastrálních území mají právo u Městského úřadu Kravaře,
odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, písemně, popř. ústně do
protokolu oznámit své hospodářské záměry a požadavky na zpracování lesní hospodářské
osnovy. Tyto záměry a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho
odborný lesní hospodář. Vždy je nutné uvést jméno vlastníka dle výpisu z katastru
nemovitostí, parcelní číslo (lesního) pozemku a katastrální území.
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) Záměry a požadavky mohou vlastníci lesů oznámit v termínu do 30.10.2017.
4) V termínu uvedeném v odst. 3 tohoto článku oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost,
že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
ČI. 3
Lesní hospodářské osnovy
1) Po zpracování lesních hospodářských osnov, v průběhu roku 2019. oznámí Městský úřad
Kravaře veřejnou vyhláškou lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho

lesa. Oznámení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se oznámení vyvěsí po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým.
2) Vlastníci lesů, pro které byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji pak mohou na
Městském úřadě Kravaře obdržet bezplatně, na základě písemné žádosti a písemného
potvrzení o jejím převzetí.
ČI. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení č. 1/2007, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních
hospodářských osnov.
ČI. 5
Účinnost
1) Toto nařízení bude vyhlášeno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Kravaře a
nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
2) Toto nařízení se zároveň vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů ve správním
obvodu Města Kravaře jako obce s rozšířenou působností.

Doložka platnosti právního úkonn dle ust. § 41
zákona £. 128/2600 Sb., o obcích (obecni zřízeni),
ve zoénl pozdějíích předpisů:
Předmét smlouvy byl schválan usnesením rody
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