T1věšeno dne:
Sejmuto dne:

?

I -05-

2012

0 7 -0$- 2012

NARÍZENrÍvĚsre TRHoVÉsvtxY č. Il2O12
o

záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zaÍizovací obvod
Trhové Sviny

Rada města Trhové Sviny rydává dne 25.5 '201 1 podle ustanovení $ 25 odst. 2 a 48 odst. 2
$
písm. b) zákona č.289l1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dá1e lesní zákon), a
vsouladu sustanovením $ 11 odst.2 $ 102 odst.2 písm. d) zákonač. I28|2OO0 Sb., o obcích,
ve znění pozdějšíchpředpisů toto nařízení:

ČHnek 1

Zák|adní ustanovení

Ke dni

3l.12.2013 jLž skoněila nebo končíplatnost lesních hospodářských osnov
zptacovaných pro zaŤizovací obvody LHo ČeskéBudějovice, LHo Kapiice - oRP Trhové
Sviny, LHo Nové Hrady - oRP Trhové Sviny, LHo Novó Hrady - oRP Trhové Sviny dodatek a LHo Trhové Sviny _ Třeboň. Městský úřad Trhové Sviny proto lryhlašuje
záměr zad'at zpracování lesní hospodářské osnoly dle ust. $ 25 iesního zákona
s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023 pro zařizovací obvod Trhové Sviny' kteý sloučí
dosavadní zaŤizovací obvody LHo ČeskéBudějovice, LHo Kaplice _ oRP Trhové Sviny,
LHo Nové Hrady - oRP Trhové Sviny, LHo Nové Hrady _ oRP Trhové Sviny - dodatek a
LHo Trhové Sviny - Třeboň. Zpracování osnov zadává zdejšíorgán státní sprár,y 1esů1)Městský úřad Trhové Sviny, odbor Životního prostředí - oddělení státní sprár,ry lesů a
myslivosti.
Clánek 2
Vymezení základních pojmů
1)

Lesní hospodářská osnova (dále jen osnova) - písemný materiál zpracovaný na l0 let,
ve kterém je uveden stav jednotlilych lesních porostů na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa, jeŽ jsou ve vlastnictví $'zických a právnických osob, jejichž lesy mají r,^ýměru
menšínež 50 ha. Porosty jsou popsány dle jednotliých taxačníchveličin a jsou zde
navržena případná hospodářská opatření (výchova porostů, těžba, zalesnění).

2)

ZaÍizovací obvod - uzemí, na které je zptacována osnova

3)

Vlastnický separát

se stejnou dobou platnosti

- část osno\y zpracovaná pro lesní majetek jednoho vlastníka.
obsahuje zejména výpis z hospodářské knihy s popisem porostů, lesnické mapy a další

náleŽitosti.

Clánek 3
Vymezení zaíizov acího obvodu
Zařizovaci obvod Trhové Sviny zahrnuje lesy v katastrálních územích(příp. v jejich částech):
Bedřichov u Horní Stropnice, Borovany, Božejov u Noých Hradů, Březí u Trhoých Svinů'
Buková u Nových Hradů, Bukvice u Trhoých Svinů' Byňov' Chlum nad Malší,Číž|<ra1ice,
Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda u Horní Stropnice, Dobrkovská Lhotka, Dvorec u Třebče,
Hluboká u Borovan, Hojná Voda' Horní Stropnice, Hranice u Nových Hradů, Jedovary,
Jílovice u Trhoých Svinů, Kamenná u Trhových Svinů' Keblany, Kojákovice, Kondrač,
Konratice, Kramolín u Kojiíkovic, Lhota u Vlachnovic, Lhotka u Třebče, Lipnice u
Kojákovic' Loěenice, Mezilesí u Trhových Svinů, Meziluží,Mladošovice, Mohuřice, Mýiny,
Nakolice, Něchov, Nesměň u Ločenic, Nové Hrady, obora u Vyšného,olešnice u Trhoých,
Svinů, ostrolovský Újezď, otěvěk, Paseky u Horní Stropnice, Pěčínu Trhových Svinů,
Petrovice u Borovan, Radostice u Trocnova, Rankov u Trhoqfch Svinů, Rychnov u Noých,
Hradů, Sedlce' Slavče u Trhoých Svinů, Staré Hutě u Homí Stropnice, Svaý Jan nad Malší,
Svébohy, Šalmanovice,Šejby,Štiptoň' Těšínov, Todně' Trhové Sviny, Trocnov' Třebeč,
Úaot u Noých Hradů, Veveří u Noých Hradů, Vlachnovice, Vrcov, Vyšné,Žar uNoých,
Hradů' Žumberk u Noých Hradů

Clánek 4
Vymezení pozemků zahrnutych do zpracování osnovy
Lesní hospodářská osnova se zpracovává pro zjištění star.u lesa a pro ýkon státní sprály lesů
a bude vypracována bezplatně3) pro všechny ýzické a právnické osoby, které jsou vlastníky
lesa o lyměře do 50 ha' s výjimkou těch, kteří si podle $ 24 odst. 3 lesního zékonazabezpeě1li
zpr acov ání lesního hospodářského plánu.

Clánek 5
Připomínkové řízení
Vlastníci lesů v zařizovacím obvodu Trhové Sviny mohou podat u Městského úřadu Trhové
Sviny, odboru Životního prostředí, Žižkovo niíměstí32, 374 0I Trhové Sviny, svoje
připomínky a požadavky fla ZpTacovtíní lesní hospodářské osnor,y a oznámit své hospodářské
záměry a to buď písemně nebo ústně do protokolu. Týo poŽadavky a připomínky můžena
základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář. Připomínky a
poŽadavky na zpÍacování lesní hospodářské osnor,y mohou uplatnit také dalšífyzické a
právnické osoby, jejichž ptáva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou bý
dotčeny.a) Termín pro oznámení těchto poŽadavků a připomínek se stanovuje do 30.t0.20t2.
V tomto termínu tj. do 30.10.2012 oznémi vlastníci lesů s celkovou výměrou menšíneŽ 50 ha
téŽ skutečnost, Že si pro svůj majetek zaďali v souladu s ustanovením $ 24 odst. 3 lesního
zákona zpr ac ov ání l e sního ho

sp
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dářského

p

lrínu.

g

Clánek 6
Převzetí osno}T vlastníkem lesa
Městský úřad Trhové Sviny jako orgán státní sprály lesů, kteý zpracováni osnovy zadává,
oznámí po jejím pŤevzetí od zpracovatele veřejnou lyhláškou lhůtu a místo' kde vlastník lesa
obdržíosno\u tykajicí se jeho 1esa'5) oznétmeni veřejnou lyhláškou se provede tak' Že se
oznámení qvěsí po dobu i5 dnů způsobem vmístě obvyklým. Místem předání osnov bude
Městský úřad Trhové Sviny, odbor Životního prostředí' Žižkovo náměstí 32,3]4 01 Trhové
Sviny.
Vlastník lesa, kteý bude mít zájem pŤevzít vlastnický separát osno\y za účelemhospodďení
v lese, jej obdržíbezplatně na základě podpisu protokolu o převzetí. Vlastnické separáty
budou vlastníkům l,rydávány od lhůty stanovené dle odst. 1 po celou dobu platnosti osnov tj.
do 31. 12.2023.

Clánek 7
Působnost naÍuení
Toto nařízení obce se vydává pro správní obvod obce s rozšířenou působnostíTrhové Sviny,
stanovený ve vyhlášce ministerstva vnitra č' 388/002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností v platném
znění.

Clánek 8
Účinnost
Toto nařízení nabyvá účinnostipatnácým dnem následujícím po dni jeho q'hlášení.

Ing. Radislav BuŠek
StaÍosta města Trhové Sviny
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místostarosta města Trhové Sviny

48 odst. 2 písm. d) zákona č. 28911995 Sb. o lesích ve zrrění pozdějších předpisů
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 8411996 Sb., o lesnÍm hospodářském pliánování
3) $ 25 odst. l a 4 zžkonač.289/1995 Sb.
4) $ 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.
5) $ 17 odst. 1 lyhlášky Ministerstva zemědělství č.8411996 Sb., o lesnÍm hospďářském planovaní
$

25 odst.
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ýgr.Yěra Korčaková

2) $ 13 odst.
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