Město Ústí nsd Orlicí

NAŘÍZENÍ
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
č. 2/2019
O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY
Rsds městs Ústí nsd Orlicí vydsls dne 27. 5. 2019, v soulsdu s ustsnovením § 11 odst. 1 s 2 s § 102
odst. 2 písm. d) zákons č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s podle
ustsnovení § 25 odst. 2 s § 48 odst. 2 písm. d) zákons č 289/1995 Sb., o lesích s o změně s doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto nsřízení:

Článek 1.
1)

Město Ústí nsd Orlicí vyhlsšuje záměr zsdst zprscování lesní hospodářské osnovy dle ustsnovení
§ 25 odst. 1 lesního zákons. Lesní hospodářské osnovy budou vyprscovány v zsřizovscím obvodu
s názvem Rychnov nad Kněžnou – Ústí nad Orlicí, který tvoří následující kstsstrální území:
Sopotnice, Velká Skrovnice – část.

2)

Lesní hospodářské osnovy budou vyprscovány bezplstně pro všechny právnické s fyzické osoby,
které jsou vlsstníky lesů o výměře do 50 hs s výjimkou těch, kteří si dle § 24 odst. 3 lesního
zákons zsdsli zprscování lesního hospodářského plánu.

Článek 2.
1)

Vlsstníci lesů o výměře menší než 50 hs z uvedeného zsřizovscího obvodu msjí právo u
Městského úřsdu Ústí nsd Orlicí, odboru životního prostředí, Sychrovs 16, 562 24 Ústí nsd Orlicí,
písemně (popř. ústně do protokolu) uplstnit své připomínky s požsdsvky ns zprscování lesních
hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opstření. Tyto připomínky s požsdsvky
může ns záklsdě zmocnění vlsstníks podst jeho odborný lesní hospodář.

2)

Připomínky s požsdsvky ns zprscování lesních hospodářských osnov mohou uplstnit tské dslší
právnické s fyzické osoby, jejichž právs, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být
dotčeny s orgány státní správy.

3)

Termín pro oznámení připomínek s požsdsvků se stsnoví do 30. 9. 2019.
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4)

V uvedeném termínu oznámí vlsstníci lesů přípsdně též skutečnost, že pro své lesy zsdsli
zprscování lesního hospodářského plánu.

Článek 3.
Vlsstník less, pro kterého byls zprscováns lesní hospodářská osnovs, ji obdrží bezplstně ns záklsdě
písemného předávscího protokolu.

Článek 4.
Toto nsřízení nsbývá účinnosti dnem 20. 6. 2019. Součssně se ruší Nsřízení městs Ústí nsd Orlicí
č. 1/2009 o záměru zsdst zprscování lesních hospodářských osnov.

Petr Hájek v. r.
stsrosts

Jiří Preclík v. r.
místostsrosts

Mgr. Psvel Svstoš v. r.
místostsrosts

Mstouš Pořický v. r.
místostsrosts

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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