
Město Jilemnice
Nuřízcní ř. l l202a

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
zařizovacího obvodu LřIo Jilemnicko - krkonoše

RadatttěstaJilenrnicevydávádrre26,2,2020vsouladusust.§llodst. la?a§l02oclst.2písrrr.d)zákonač.
l28i2000Sb.,oobcích(obecnízíízení),vezněnipozdějšíchpředpisů,avsouladusust.§25odst.laodst.2a
§ 48 oclst,2 písm, cl) zákona č.289l199.5 Sh,, o lesích a o změně a doplnění některých zákonri (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,.lesní zákon"), a ust, § l3 odst. l až 3 vyhlešky MZe ě.84l1996 Sb,, o lesním
hospodářském plánování, toto nařízení města pro ťrzemí obce s rozšířenou působností Jilemnice:

Cl. l
a) Město Jilemnice vyhlašuje zámér zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen ,,LHO") na
základé ust. § 25 odst. 2 lesního zákona pro zařízovací obvod LHO Jilemnicko - Krkonoše zahrnující tato
katastrální území:

718203 Paseky nad Jizerou
602132 Benecko
602141 Dolní Štěpanice
602159 Iklrní Štěpanice
602167 Mrklov
642584 Homí Branná
77666l Valteřice v Krkonoších
ó09633 Bratrouchov
642878 Homí Dušnice
642886 Stromkovice
655902 Buřany
655929 Jablonec nad Jizerou

b) Platnost stávajících lesních hospodářských osnov LHO Jilemnicko - Krkonoše končí k 3l, 12.202|.
Navazující LHO budou zpracovávány s platnostína l0letpro období od 1. 1.2022 do 3l. 12.203l atyto budou
zahrnovat katastrální území uvedená v ust, písm. a) tohoto člá.Lrrku nařízení. Navazující LHO budou určeny
vlastníkům lesů o výměře menší než 50 ha, a to bez ohledrr na to, zda jejich lesní pozemky byly dosud zŇízeny
v LHO, či nikoliv. Výjimku z těchto tvoří právnické a fyzické osoby, které mají zpracovány vlastní lesni
hospodářské plány, 

č.z
Fyzické a právnické osoby vlastnící lesní pozemky v předmětném zaíizovacím obvodu o výměře menší než 50
ha mají právo uplatnit písemně u Městského úřadu Jilemnice, odboru životniho prostředí, své hospodářské
zěměry a požadavky na zpracování LHO. Lhůta k uplatnění hospodářských záměrů a požadavků končí dnem
3l. 8. 2070. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadávají
samostatně zpracování lesního hospodařského plánu. Připomínky a požadavky na zpracovaní LHO mohou
uplatnit také organy státní správy a další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo
povinnostimohou být LHO dotčeny.

čt. r
Nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Dnem vyhlášení tohoto nařizeníje první den
jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jilemnice, Nařízení města se zároveň zveřejňuje na úředních
deskách obecních a městských úřadů v územním obvodu pťrsobnosti města Jilemnice - obce s rozšířenou
působnosti ve smyslu zákona č. 31412002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností, ve znění zákona č. 38712004 Sb., s tím, že zůstane vyvěšeno až do 3|. 8.2020.

í1,1t

659029 Jestřabí v Krkonoších
659045 Roudnice v Krkonoších
676560 Křížlice
659975 l-lrabačov
725684 Poniklá
740900 Dolní Rokytnice
740918 Františkov v Krkonoších
740934 Horní Rokytnice nad Jizerou
740969 Rokytno v Krkonoších
78177l' Horní Sytová
781789 Víchová nad Jizerou
781797 Víchovská Lhota
783129 Vítkovice v Krkonoších
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