Město vizovice
Rada města vizovice
O ZÁN{ERU ZADAT

Nařízení města č. ll2020

ZPRACOVÁŇ LESŇCH HOSPODÁŘSKÝCH
oSNOV

Rada města Vizovice se usnesla dne 27.04.2020 (usneseni ě. 29114112020) vy,dat v souladu
sustanovením § 11odst. I a2a§ 102odst.2písm. d)zÁkom é.12812000 Sb., oobcích (obecní
ňízrní),ve mění pozdějšíchpředpisťl, a podle § 25 odst, 2 a § 48 odst, 2 písm, d) zÁkona ě,
28911995 Sb., o lesích a o zněně a dopkrění někte4ých zákoni (lesní ákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen lesní ákon), toto nařfuení:
čunet< 1

\

Vyhlášení áměru ndání
Město Vizovice vy,hlašuje zámér zadat ryracování lesních hospodářs§ých osnov dle § 25 odst.
1 lesniho zákona.

čtánek 2
sezram obcí a katastnílníchúzemí

lrsní hospodářské

osnovy budou vypracovány

v

zařjznvacím obvodu ktery

katastrá|ními úzrmíminásledujíc ích obcí:
obec Březová, katastrální územíBřezavá u Zlftn
obec Flrobice, katastrální ivemí Flrobice na Moravě
obec Podkopná Lhota, katastrákť územíPodkoprrrá Lhota
obec Tmava, katastrální územíTmava u Zlftn
obec Veselá, katastráhď l1zemí Veselí u Zlím,

je

tvořen

čtánek 3
Uplatnění připomínek a požadavků
1.

2.

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické aťyzické
osoby, které jsou vlastniky lesů o výměře do 50 ha, s ,qfiimkou těch, kteří si podle § 24
odst. 3 lesniho zÁkorn zadah ryracování lesniho hospodářského plánu.
Vlastríci lesů z uvedeného zaívavacího obvodu mají právo u Městského rřadu Vizovice,
odboru životního prostředi Masarykovo nám. 1007, uplatnit své připomínky apožadavky
nazpracování lesních hospodářských osnov, včetně záméru hospodářských opatření, Tyto
připomínky a požadavky můžena nkladě nnocnění vlastnika lesa podat i jeho odborný
lesní hospodář.

J.

Připomínky apožadavlq naryracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také
dašíprárrnické a |'yzické osoby, jejicbž ptáva, právem chráněné nsmy nebo povinnosti
mohou b}t dotčeny a orgárry strátní správy.

Termín pro ozrámení připomínek a požadavkůse stanoví do 03.08.2020.

4.

V uvedeném termírnu omámí vlastníci lesů př{oadně téžskutečnost, že pro

své lesy zadali

ryracováru lesniho hospodářského plánu.

Clánek 4
Předárú lesních hospodáŘkých osnov
V|astníci lesů, kter$n byln ryracována lesru hospodářská osnova, ji obdž na vyžádání na
Městském uřadě Vizovice, odboru životníhoprosťedí,bezplatně na zákbdě písemného
potvrzení o jejírm převzrtí v první polovině rol<u 2022.

čHnek S
Zveřejnění naYlznní
1.

Dotčenéobecní třady v zař'uavacím obvodu města vizovice zlteřejní toto nařízení na
rťedníchdeskách akažd,ému umožrípo dobujeho platnosti doněj nahlédnout.
Toto nařízení mbyvá účinnostipatnáct$n dnem po dni vyhlášeni apofuyvá účinnostidne
17.08,2020.
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