Město Horšovský Týn
Rada města
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
datová schránka: zgibvyv, e-mail: epodatelna@muht.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení
Města Horšovský Týn č. 1 ze dne 23.ledna 2019

o záměru zadat zpracování
lesních hospodářských osnov
Rada Města Horšovský Týn se usnesla dne 23.ledna 2019 vydat v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 odst. 2 a § 48
odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto
nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov:
Článek 1
1) Město Horšovský Týn vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních
hospodářských osnov dle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona.
2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v jednom zařizovacím obvodu
v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – ORP
Horšovský Týn. Jedná se o původní lesní hospodářský celek (LHC) Horšovský
Týn č. 302 807, který tvoří následující obce a katastrální území:
Město: Horšovský Týn: k.ú. Borovice u Horšovského Týna, Dolní Metelsko,
Hašov, Horní Metelsko, Horšov, Horšovský Týn, Kocourov u Horšovského
Týna, Oplotec, Podrážnice, Semošice, Svinná u Štítar, Tasnovice, Věvrov;
Obec Blížejov: k.ú. Blížejov, Chotiměř u Blížejova, Lštění nad Zubřinou (část
katastrálního území), Malonice nad Zubřinou, Nahošice, Přívozec, Výrov u
Milavčí;
Obec Křenovy: k. ú. Křenovy;
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Obec Meclov: k.ú. Bozdíš, Březí u Meclova, Mašovice u Meclova, Meclov,
Mračnice, Mrchojedy, Němčice u Třebnic, Jeníkovice u Horšovského Týna,
Třebnice u Domažlic;
Obec Mezholezy: k.ú. Buková u Semněvic, Mezholezy u Horšovského Týna;
Obec Mířkov: k.ú. Křakov, Mířkov;
Obec Semněvice: k.ú. Pocinovice u Semněvic, Semněvice, Šlovice u
Bukovce;
Obec Srby: k.ú. Medná, Polžice u Horšovského Týna, Roudná u
Horšovského Týna, Srby u Horšovského Týna, Vítání;
Obec Velký Malahov: k.ú. Jivjany, Ostromeč, Velký Malahov;
Obec Vidice: k.ú. Chřebřany, Libosváry, Vidice;
Město Staňkov: k.ú. Ohučov (část katastrálního území), Staňkov-město,
Vránov;
Obec Hlohová: k.ú. Hlohová (část katastrálního území);
Obec Osvračín: k.ú. Osvračín (část katastrálního území);
Obec Puclice: k.ú. Doubrava u Puclic, Malý Malahov, Puclice.
3) Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 26,
odst. 2 lesního zákona hradí stát. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány
pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50
ha, s výjimkou těch, které si podle ustanovení § 24 odst. 3 lesního zákona zadaly
zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 2
1) Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu
mají právo u Městského úřadu Horšovský Týn, odboru životního prostředí,
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, písemně (popř. ústně do
protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních
hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky
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a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní
hospodář.
2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou
dle ustanovení § 26 odst. 3 lesního zákona uplatnit také další právnické a fyzické
osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být
dotčeny, a orgány státní správy.
3) Termín pro uplatnění hospodářských záměrů a požadavků vlastníků lesů o
výměře do 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 orgánů státní správy, se dle ustanovení § 25 a § 26 lesního
zákona stanovuje do 30. září 2019.
4) Do uvedeného termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro
své lesní majetky zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 3
1) Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji
obdrží bezplatně na základě vyžádání u Městského úřadu Horšovský Týn,
odboru životního prostředí, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn.
Článek 4
1) Dotčené obecní úřady v zařizovacím obvodu Města Horšovský Týn zveřejní
toto nařízení na úředních deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do
něj nahlédnout.
Článek 5
Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30.září 2019.
…..................................
Ing. Josef Holeček
starosta Města Horšovský Týn

