MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Nařízení Města Kostelec nad Orlicí č. 1/2019 ze dne 12.08.2019
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rada Města Kostelce nad Orlicí se usnesla na svém zasedání dne 12. srpna 2019 a
vydává podle ustanovení § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 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,
toto nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov:
Článek 1
Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje podle § 25 odst. 1 lesního zákona záměr zadat
zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“). Jedná se o veřejnou
zakázku malého rozsahu (podle § 17 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
LHO budou vypracovány v zařizovacím obvodu „Kostelec nad Orlicí“, který tvoří celá
katastrální území:
Borohrádek
Borovnice u Potštejna
Častolovice
Čestice
Číčová
Doudleby nad Orlicí
Hoděčín
Hřibiny
Chleny
Kostelecká Lhota
Kostelecké Horky
Kostelec nad Orlicí
Krchleby

Malá Čermná nad Orlicí
Olešnice
Rájec
Svídnice
Šachov u Borohrádku
Tutleky
Velká Čermná nad Orlicí
Velká Ledská
Vrbice
Vyhnánov
Zdelov
Žďár nad Orlicí

LHO budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které
jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3
lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 2
K 31.12.2020 končí platnost současných LHO a proto je nutno k 1.1.2021 vypracovat
nové. LHO se rozumí osnova sloužící pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní
správy lesů. Zpracovává se na 10 let se stejnou dobou platnosti v uvedeném území.
Vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa
bezplatně. Osnova obsahuje kromě popisu porostu i doporučující hospodářská
opatření.

Článek 3
Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají
právo u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životního
prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky
na zpracování LHO včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a
požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní
hospodář. Připomínky a požadavky na zpracování LHO mohou uplatnit také další
právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti
mohou být dotčeny.
Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanovuje do 30. září 2019.
V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že si pro své
lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 4
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží
bezplatně na základě vyžádání.
Článek 5
Toto nařízení je přístupné veřejnosti na internetové stránce Města Kostelec nad Orlicí
a na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí. Obecní úřady v uvedeném zařizovacím
obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho
platnosti do něj každému nahlédnout.
Bylo vyhlášeno prvním dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kostelec
nad Orlicí. Na základě ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jeho vyhlášení a platí do dne 31. prosince 2020.

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

František Kinský
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :
Zveřejnění nařízení bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

