Město Přelouč
Nařízení č. 1/2018
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rada města Přelouče vydala dne 30.04.2018 v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 25 odst.
2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen lesní zákon), toto nařízení města Přelouče:

Článek 1
Předmět úpravy
1. Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy nacházející se
v katastrálních územích, jež jsou vymezena v článku 3 tohoto nařízení, o výměře menší než
50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní
hospodářský plán (dále jen LHP), zpracovávají v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 lesního
zákona lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO). Náklady na jejich zpracování hradí podle
§ 26 odst. 2 lesního zákona stát.
2. K 31.12.2019 končí platnost LHO Přelouč – jih, kód LHO 514828. Nové LHO budou
zpracovány pro katastrální území uvedená v článku 3 tohoto nařízení. Pro vlastníky lesa,
tj. jak fyzické, tak i právnické osoby vlastnící les do výměry 50 ha v daných katastrálních
územích, pokud nemají zpracovaný LHP, viz článek č. 1 odst. 1 (dále jen vlastníci lesa),
zadává Městský úřad Přelouč zpracování LHO s platností od 01.01.2020 do 31.12.2029, tj. na
období deseti let.
Článek 2
Termíny
1. Vlastníci lesa mají právo v termínu do 30.10.2018 oznámit Městskému úřadu Přelouč, odboru
životního prostředí, orgánu státní správy lesů, své hospodářské záměry a požadavky na
zpracování LHO.
2. V termínu do 30.10.2018 oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování LHP.
3. Oznámení lze učinit formou podání podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě (s uznávaným elektronickým podpisem). Za podmínky, že podání je do
5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit
pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo
veřejné datové sítě bez použití podpisu.
Článek 3
Určení území
1. LHO budou zpracovány pro zařizovací obvod (dále jen ZO) Přelouč – jih, tj. níže uvedená
katastrální území: k. ú. Benešovice u Přelouče (609871), Brloh u Přelouče (609889), Bukovina
u Přelouče (616061), Bumbalka (771571), Holotín (755575), Choltice (652369), Chrtníky
(652377), Chvaletice (655015), Jankovice u Přelouče (656801), Jedousov (658120),
Jeníkovice u Choltic (658375), Klenovka (666131), Kojice (667901), Kozašice (656810),
Labětín (744778), Ledec (679704), Lhota pod Přeloučí (681113), Lipoltice (684333), Litošice
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(685852), Mělice (692794), Mokošín (698181), Morašice v Železných horách (792233),
Poběžovice u Přelouče (722901), Přelouč (734560), Rašovy (771589), Raškovice u Přelouče
(760820), Řečany nad Labem (744786), Seník (656828), Sovoluská Lhota (684350),
Sovolusky u Přelouče (752681), Spytovice (792241), Stojice (755583), Svinčany (760854),
Svojšice u Choltic (761401), Škudly (681121), Štěpánov u Přelouče (763403), Telčice
(765694), Trnávka (744794), Tupesy u Přelouče (771546), Turkovice u Přelouče (771597),
Urbanice (774685), Valy nad Labem (776769), Veselí u Přelouče (780642), Zdechovice
(792250).
Článek 4
Účinnost
1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.
2. Nařízení se zároveň zveřejní na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž katastrální
území, která tvoří správní obvod obce, jsou zahrnuta v ZO Přelouč – jih.
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