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

Nařízení č. 3/2021
města Horšovský Týn ze dne 6. října 2021
oznámení o možnosti protokolárního převzetí lesních hospodářských osnov v oblasti lesního
hospodářského celku (LHC) Horšovský Týn č. 1 –LHC č. 302 807 na období 2021 – 2030.
Rada Města Horšovský Týn vydává dne 6. října 2021 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 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 oznamuje možnost protokolárního převzetí zpracováních lesních hospodářských osnov:

Článek 1
1

Město Horšovský Týn vyhlašuje oznámení o možnosti protokolárního převzetí
hospodářských osnov dle ustanovení § 25 odst. 4 lesního zákona.

lesních

2

Lesní hospodářské osnovy jsou vypracovány ve
zařizovacím obvodu v oblasti lesního
hospodářského celku (LHC) Horšovský Týn č. 1 – LHC č. 302 807 územní působnosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností – ORP Horšovský Týn.

3

Osnovy jsou zpracovány na období 10 let od 01.01.2021 do 31.12.2030.

4

Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 26, odst. 2 lesního zákona
hradí stát. Lesní hospodářské osnovy jsou vypracovány pro všechny vlastníky lesů o výměře do
50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle ustanovení § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování
lesního hospodářského plánu.
Článek 2

1

Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají možnost
u Městského úřadu Horšovský Týn, odboru životního prostředí a obecní živnostenský úřad,
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, písemně zažádat o protokolární převzetí lesních
hospodářských osnov (dále jen "LHO").

2

Každý vlastník lesa, který písemně požádá o protokolární převzetí LHO doloží k žádosti
požadované údaje (číslo listu vlastnictví, katastrální území, datum narození, adresu, tel. kontakt
souhlasy spoluvlastníků pokud není majoritní vlastník, plnou moc k zastupování v případě
zastupování jinou osobou…).

3

Pro vlastníka lesa, pro kterého byla zpracována LHO a protokolárně ji převezme, budou
závazné tyto ukazatele:

a) vlastní-li les o výměře nad 3 ha - celková výše těžeb dříví, která je nepřekročitelná, a podíl
melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesního porostu,
b) vlastní-li les o výměře do 3 ha - celková výše těžeb dříví, která je nepřekročitelná.

V Horšovském 6. října 2021

Ing. Josef Holeček
starosta

David Škopek
místostarosta

