MĚSTO ŠTERNBERK
NAŘÍZENÍ MĚSTA
č. 3/2019,
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
Rada Města Šternberka se usnesla na své schůzi dne 02.09.2019 vydat usnesením č.
739/20 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
Město Šternberk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle
ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v
zařizovacím obvodu, který tvoří následující katastrální území:
Seznam obcí a katastrálních území v zařizovacím obvodu: LHO Šternberk
obec
Babice
Domašov nad B..
Domašov u Š.
Hlásnice
Hnojice
Horní Loděnice
Hr. Petrovice
Huzová
Jívová
Komárov
Lipina
Lužice
Mladějovice
Řídeč
Moravský
Beroun
Norberčany
Mutkov
Štarnov
Šternberk
Strukov
Žerotín

katastrální území
Babice u Šternberka
Domašov nad Bystřicí
Domašov u Šternberka
Hlásnice u Šternberka
Hnojice
Horní Loděnice, Nové Dvorce
Hraničné Petrovice
Huzová, Arnoltice u Huzové, Veveří u Huzové
Jívová
Komárov u Mladějovic
Lipina u Šternberka, Stachov u Šternberka
Lužice u Šternberka
Mladějovice u Šternberka
Řídeč
Moravský Beroun, Čabová, Nové Valteřice, Ondrášov, Sedm Dvorů
Norberčany, Trhavice, Nová Véska, Stará Libavá
Mutkov
Štarnov
Šternberk, Krakořice, Dalov, Chabičov, Lhota u Šternberka, Těšíkov
Strukov
Žerotín

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické
osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, kteří si dle § 24 odst. 3
lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2
Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u
Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk,
písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování
lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a
požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.
Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také
další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti
mohou být dotčeny a orgány státní správy.
Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 23.12. 2019
V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží bezplatně na
základě předávacího protokolu. Náklady na jejich vyhotovení hradí stát.

Článek 4
Dotčené obecní úřady v zařizovacím obvodu Města Šternberka zveřejní toto nařízení na
úředních deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout. Nařízení
číslo 3/2019 nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Dnem
vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu ve Šternberku.
Nařízení číslo 3/2019 pozbývá účinnosti 23.12.2019.

Ing. Stanislav Orság, v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Jiří Kraus, v.r.
1. místostarosta

