STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 53
Vyhlášení záměru zpracování lesních hospodářských osnov
Stručný obsah: 31. 12. 2021 končí platnost lesních hospodářských osnov na části území ORP
Liberec. MML, jako příslušný orgán státní správy lesů, povinně najistí zpracování osnov nových.
Záměr zpracování zadat pak 18 měsíců předem oznamuje formou nařízení obce.

MML, Odbor životního prostředí
Důvod předložení: Konec platnosti stávajících lesních hospodářských osnov
Zpracoval:

Rašín Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru životního prostředí

Projednáno s:

Ing. Martin Čech, tajemník MML
Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

Předkládá:

Rašín Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru životního prostředí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
vydává
Nařízení statutárního města Liberec o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov.
ukládá
zajistit zveřejnění nařízení na úředních deskách a webových stránkách Statutárního města
Liberec a dotčených obcí v termínu do 24.7.2020
P: Rašín Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru životního prostředí
T: 24.07.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.

2/3

Důvodová zpráva
Dne 31. prosince 2021 končí platnost stávajících lesních hospodářských osnov (LHO) pro část
správního území Magistrátu města Liberec (lesní hospodářský celek LHO Frýdlant – ORP Liberec,
410803). Dle § 25 odst. 1 a 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., „lesní zákon“ tak
magistrátu města Liberec, jako příslušnému orgánu státní správy lesů, vzniká povinnost zadat
zpracování LHO platných pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031. V souladu s ustanovením § 25 odst.
2 lesního zákona a dle metodiky Ministerstva zemědělství č.j.: 73333/2017-MZe-16221 je současně
nezbytné vyhlásit záměr předem nařízením obce.
Náklady na zpracování LHO hradí stát.

Přílohy:
Nařízení statutárního města Liberec č. 1 (003)
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Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2020

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2020,
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rada města Liberec se usnesla dne 14.7.2020 vydat 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 podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“), toto nařízení, kterým se vyhlašuje zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“):
Článek 1
1. statutární město Liberec, vyhlašuje záměr zadat zpracování LHO dle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona.
LHO budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který tvoří následující katastrální území: Dolní Vítkov,
Horní Chrastava, Horní Vítkov, Chrastava I, Mníšek u Liberce, Nová Ves u Chrastavy, Oldřichov v Hájích.
2. Platnost LHO bude od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031.
3. LHO budou vypracovány pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50
ha s výjimkou těch, kteří hospodaří dle lesního hospodářského plánu nebo si dle § 24 odst. 3 lesního zákona
zpracování lesního hospodářského plánu zadali. Dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona hradí náklady na
zpracování lesní hospodářské osnovy stát.
Článek 2
1. Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Magistrátu města
Liberec, odboru životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec, písemně, popřípadě ústně do
protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování LHO, včetně záměru hospodářských opatření.
Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31. 12. 2020.
2. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního
hospodářského plánu.
Článek 3
Vlastník lesa, pro jehož lesní pozemky byla zpracována LHO, ji obdrží od Magistrátu města Liberec, odboru
životního prostředí bezplatně na základě jejího vyžádání.
Článek 4
Dotčené obecní a městské úřady, pro jejichž území se LHO budou zpracovávat, zveřejní toto nařízení na
úřední desce a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout.
Článek 5
1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
2. Nařízení bude současně zveřejněno na úředních deskách dotčených městských a obecních úřadů

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora
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