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§taíutární město Jihlava

l{aříxe*í statfitárfiího mě*ta Jih|*vy č"

'|ifr§ť2
ktetým ee vYhla§u;ie aáměr z*dat Npr*cováni lasn ích hos podářsttých
osnav
Rada nrěsta JihlavY se na'své schůzi dne 08.03,2§12 1.1snesta vydat
na zákhaě § 3§ odst. 2 a § 48
§d§i, 2 pÍ*m. d) zákona Č, ?89/19§5 §b., o lesích a o zméně
a dcplnění **:xŇycir zákonů (les*í
záko*), ve anění pczdějŠÍchpředpísŮ, v soutadu s 11 o sí.
2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
§
Č, 12812000 §b., o gbcich {obeonízřízení), ve znóní pozdějších piadpisů
a v so§ladu s § 13 vyhlášky
č, 8i{/1ss6 sb., c lesnim hospodářském plánovénítoto nařízení:
Článek t

1)

VYhlaŠu}ege *áměr zadat zpranování lesních h,ospodáťsltých
osnov (LHo) pro území Lesního
hosPodářsltéhu celku {Ll'{C} §16S3Ť LHa 1 Jihlava ve správním gbvodu
statu6rního m&sta
Jihlavaialrc ofue s rozŠířenoupůsobnostípr.o n*stedtljícl kakstrálnř
území;
§raniŠav u .Jihlayy, §udin, Kelhov, §imanov na Moravě * č*st,
t}stí u Hunrpalse, Vělešov, Větrný
Jenikov * Čáet, ZbilidY - řást, Zbiachy * čágt. U katastrálních úzerní,
xca uuoe .r**ua,x'r**i*i
hospodáfi<ých ognov pouze na Části katasťálního úzer*í,se
.iedná a lesní hospodáŘký *elek
LHo 1 Jihlava - zařizovací obvod č. 1. (Hraníci tvoří silnice opátov zniriov *
Ši,";;;" - Větrný
Jeníkov - Zbinohy - $korkov.)

21

Zď§Šrění zPracování lesních hcspodářských osngv zabez.pďuje
Magi*trát měgta Jihíavy, odbor
Živgfutiho Brosťedí,{dále jen zadavatel), jako orgán stá,tní

správy

Ň;ňŮ;;'i,"'§'**

od*t, 2

Písr*. d) lesního zákona a vYkonávajícípr}sobnost svěřenou iimtá zekone* oo""ni*,,"úřadu
obce
s rou§Ířenou pŮsobnostÍ. NákÍady na zpmcování osnov hradí stát
i§ ?6 odst. 2 lesního zákona),

3}

Lesní hosPodářské osnovy budou vypracov*ny bezpíatně pro v§echny priivnické
a fyzické osoby,
Keré jsou vlastníky lesŮ o výméře do 50 heklarů
1dble "lerr vtastníci l*sů}, s výjimkou těch, kleří si

Podle lesnÍho zákona zadali zpracování lesníhoťroepodářsl€ho plánu.-iesnrhospodářskó

osn§vll budpu zprucovány s platností na 14 lď, a to na abdobí
od 1.1.2s14 d* 31.12.20?7.

článek 2
1)

Prévnickě

a fiaicltÓ ogobY, Ítterév dané.rn z*fizovaoím obvodu vjastní lesní pozernky o celková
výměře do §0 ha, rnohou Podat písemně u zadavatěle svó
hospodáRské zamjry u poi*a"ur,v n"
ZPrácování lesních hosPcdáfiských osnov ,na svém rnajáktJ.
to jednak c*obně n*bo
prostřednietvím sv*hg odborného lesního hospodáíe.
Termín pm uptatněni záměrťr a požedavků
vlastníků lesa se stanovuje do 30.11.2012 (§ 13 odst. 3 vyhlásky e. d+lleso
sl.;.

a

z}

S|9lnÝm zPťtscbern, j*ko:je uvedeno včlánku 2 odstavci 1, mohou
upíatnit své záměry,
připcmínky a poŽadavky na zBracování lesní*h hospodářsl<ýrh
osnov také dalšíprávrrickó
a ťYeickéosobY, iejichŽ práva, právem cňránéné zájmy nebo povinnosti mohou nyt catceny
a orgány síátní správy.

