MĚSTO OTROKOVICE
NAŘÍZENÍ MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2020,
KTERÝM SE VYHLAŠUJE ZÁMĚR ZADAT ZPRACOVÁNÍ
LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
Rada města Otrokovice rozhodla dne 24.06.2020 usnesením č. RMO/1/11/20 vydat na základě ustanovení
§ 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení města Otrokovice (dále jen "nařízení"):
Čl. 1
Předmět nařízení a vymezení zařizovacího obvodu
(1)

Tímto nařízením se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen
"osnovy").

(2)

Osnovy budou zpracovány pro zařizovací obvod Otrokovice, který je tvořen následujícími katastrálními
územími:

(3)

a)

katastrální území Otrokovice, obec Otrokovice,

b)

katastrální území Tlumačov na Moravě, obec Tlumačov.

Osnovy budou zpracovány v zařizovacím obvodu pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha
ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán.
Čl. 2
Stanovení termínu pro oznamování záměrů, požadavků a připomínek

(1)

Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracován
lesní hospodářský plán, mají v souladu s § 25 odst. 2 lesního zákona právo oznámit Městskému úřadu
Otrokovice jako příslušnému orgánu státní správy lesů své hospodářské záměry a požadavky na
zpracování osnov, a to v termínu do 30. září 2020.

(2)

Právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny,
a orgány státní správy mohou v souladu s § 26 odst. 3 lesního zákona uplatnit u Městského úřadu
Otrokovice jako příslušného orgánu státní správy lesů své připomínky a požadavky na zpracování
osnov, a to v termínu uvedeném v odstavci 1.

(3)

V termínu uvedeném v odstavci 1 vlastníci lesů s celkovou výměrou menší než 50 ha oznámí
Městskému úřadu Otrokovice jako příslušnému orgánu státní správy lesů případně též skutečnost, že
si pro svůj lesní majetek zadali v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 lesního zákona zpracování
lesního hospodářského plánu.
Čl. 3
Zveřejnění nařízení na úředních deskách obecních úřadů
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

Toto nařízení je vydáno pro správní obvod obce s rozšířenou působností Otrokovice a zveřejní se na
úředních deskách všech obecních úřadů působících v daném správním obvodu.
Čl. 4
Platnost a účinnost nařízení
(1)

Vzhledem k tomu, že na základě souvisejících právních předpisů je pro účinky tohoto nařízení
podstatné jeho vyhlášení (§ 25 odst. 2 lesního zákona), nabývá v souladu s § 12 odst. 2 obecního
zřízení toto nařízení z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem jeho vyhlášení na úřední
desce Městského úřadu Otrokovice.
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(2)

Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2020.

Podpisy:
starostka města
1. místostarosta města

Den vyvěšení na úřední desce:
25.06.2020
Požadovaný den sejmutí z úřední desky: 01.10.2020
Pořadové číslo vyvěšení:
254/2020

Potvrzený den sejmutí z úřední desky:

Datum nabytí účinnosti (dle vyhlášení na úřední desce Městského úřadu Otrokovice): 25.06.2020
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