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Město Blovice 
 

Nařízení č. 3/2010 
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rada Města Blovice se na svém zasedání ze dne 24. 5. 2010 usnesla vydat v souladu s ustanovením 
§ 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 pís. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, ustanovením § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 
odst. 2 a § 48 odst. 2 pís. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

Článek 1 
 
1) Rada města Blovice v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 lesního zákona a § 13 vyhlášky Mze     
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
 

Vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
LHO Blovice I, platných od 1.1.2012 do 31.12.2021 

 
2) Zpracování lesních hospodářských osnov bude zadáno pro zařizovací obvod ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Blovice, odvozeného z původního ZO č. I Spálené Poříčí, kód 313801 
a ZO č. II Blovice, kód 313802, který je vymezený těmito katastrálními územími následujících obcí : 
 
Město Blovice : k.ú. Blovice, k.ú. Hradiště, k.ú. Hradišťská Lhotka, k.ú. Hradišťský Újezd, 
k.ú. Komorno, k.ú. Štítov, k.ú. Vlčice 
Obec Borovno : k.ú. Borovno 
Obec Drahkov : k.ú. Drahkov (pouze část katastrálního území) 
Obec Chlum : k.ú. Chlum (pouze část katastrálního území) 
Obec Chocenice : k.ú. Chocenice, k.ú. Chocenická Lhota, k.ú. Kotousov, k.ú. Zhůř 
Obec Jarov : k.ú. Jarov 
Obec Letiny : k.ú. Letiny (pouze část katastrálního území), k.ú. Bzí, k.ú.Chocenický Újezd (pouze 
část katastrálního území), k.ú. Svárkov (pouze část katastrálního území) 
Obec Louňová : k.ú. Louňová 
Obec Milínov : k.ú. Milínov 
Obec Míšov : k.ú. Míšov 
Obec Nové Mitrovice : k.ú. Nové Mitrovice, k.ú. Mítov, k.ú. Nechanice, k.ú. Planiny 
Obec Seč : k.ú. Seč (pouze část katastrálního území) 
Město Spálené Poříčí : k.ú. Číčov, k.ú. Hořehledy, k.ú. Hořice, k.ú. Lipnice, k.ú. Lučiště,        
k.ú. Struhaře, k.ú. Těnovice, k.ú. Vlkov, k.ú. Záluží 
Obec Vlčtejn : k.ú. Vlčtejn (pouze část katastrálního území) 
Obec Zdemyslice : k.ú. Zdemyslice 
Obec Žákava : k.ú. Žákava 
Obec Ždírec : k.ú. Smederov, k.ú. Žďár 
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3) Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 26, odst. 2 lesního zákona 
hradí  stát.  Lesní  hospodářské  osnovy  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 
 
1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího 
obvodu mají právo dle § 25 odst. 2 lesního zákona u Městského úřadu Blovice, odboru životního 
prostředí, orgánu státní správy lesů, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice písemně (popř. ústně do 
protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování   lesních hospodářských osnov včetně 
záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky  a požadavky může na základě zmocnění vlastníka 
lesa podat jeho odborný hospodář. 

2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit dle 
ustanovení § 26. odst. 3 lesního zákona také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem 
chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a dále dotčené orgány státní správy. 

3) Termín pro uplatnění hospodářských záměrů a požadavků vlastníků lesů o výměře menší než      
50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle ustanovení § 24 odst.3 lesního zákona zadali zpracování 
lesního hospodářského plánu, a dalších právnických a fyzických osob, jejichž práva, právem 
chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a dotčených orgánů státní správy, se dle 
ustanovení § 25  a 26 lesního zákona stanovuje do 31.prosince 2010.  

4) V případě, že si vlastník lesa o výměře menší než 50 ha  nechá vypracovat lesní hospodářský plán, 
oznámí tuto skutečnost orgánu státní správy lesů rovněž v termínu do 31.prosince 2010. 

. 
 

Článek 3 

 
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na 
Městském úřadě v Blovicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování, v době její platnosti,     
a to bezplatně na základě  písemného potvrzení o jejím převzetí. 

 
 

Článek 4 
 

 
Obecní (městské) úřady obcí uvedených v článku 1 (vymezení zařizovacího obvodu) toto nařízení 
vyvěsí na úřední desce po dobu 15ti dnů. 
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Článek 5 

 
 
Nařízení obce je vyhlášeno prvním dnem vyvěšení na úřední desce a nabývá účinnosti 15 dnem      
po vyhlášení. 
 

 
 
 
 
V Blovicích   24.5. 2010 
 
 
 
 
     …………………………………                                        …......………………………… 
 
   Jan Poduška         Jana Alexyová 
     starosta města Blovice        místostarostka města Blovice 
 
 
 
 
Úřední deska obce:……………………………………….. 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………………… 
 
Sejmuto dne:……………………………………………… 
 
Podpis odpovědné osoby:…………………………………     Razítko obce:…………………………. 

 


