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č.3/2011,
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky
lesů o výměře do 50 ha vobvodu
působnosti Lesů České republiky, s.p., Lesní správy
Vítkov
Rada města Bílovce se na své 14. schůzi dne 14.6.2011 usnesením Č. RM/14/382 usnesla
vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanoveními § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písmo d) zákona. Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
Článek I.
Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských
(1)

osnov

Město Bílovec jako obec s rozšířenou působností vyhlašuje pro svůj správní obvod
záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy v zařizovacím obvodu, který je tvořen
následujícími katastrálními územími:

(2)
a) k.ú. Bílovec-město, Bílovec-Dolní Předměstí, Bílovec-Horní Předměstí, Radotín u
Bílovce, Labuť u Bílovce, Bravinné, Lubojaty, Stará Ves u Bílovce, Výškovice u
Slatiny (Město Bílovec)
b) k.ú. Bravantice (Obec Bravantice)
c) k.ú. Bílov (Obec Bílov)
d) k.ú Butovice (Město Studénka)
e) k.ú. Pustějov (Obec Pustějov)
f) k.ú. Kujavy (Obec Kujavy)
g) k.ú. Slatina u Bílovce (Obec Slatina)
h) k.ú. Tísek (Obec Tísek)
i) k.ú. Velké Albrechtice (Obec Velké Albrechtice)
j) k.ú. Bítov u Bílovce (Obec Bítov)
(3)

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro všechny právnické a fyzické osoby,
které jsou vlastníky lesů do výměry 50 ha, v obvodu působnosti Lesů České republiky
s.p., Lesní správy Vítkov, s platností od 1.1.20l3 do 31.12.2022, s výjimkou těch, kteří
si podle § 24 odst. 3 zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadali zpracování lesního
hospodářského plánu.
Článek II.
Uplatnění připomínek a požadavků

(1)

Vlastníci lesů uvedení v článku 1. odst. 2 mohou uplatnit své připomínky a požadavky
na zpracování lesních hospodářských osnov, včetně záměrů hospodářských opatření,
písemně nebo ústně do protokolu u Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, 743 01
Bílovec.
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(2)

Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou způsobem
uvedeným vodstavci 1 uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva,
právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

(3)

Termín pro oznámení připomínek a požadavků na zpracování lesních hospodářských
osnov podle odstavců 1 a 2 je stanoven do 30.10.2011.

(4)

V termínu uvedeném v odstavci 3 jsou vlastníci lesů uvedení v článku 1. odst. 2 povinni
oznámit písemně nebo ústně do protokolu u Městského úřadu Bílovec, 17. Listopadu
411, 743 01 Bílovec, případnou skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního
hospodářského plánu.
Článek III.
Závěrečná ustanovení

(l)

Obecní úřady obcí v zařizovacím obvodu stanoveném v článku 1. odst. 1 zveřejní toto
nařízení na úřední desce obce po dobu nejméně 15 dnů. Dále jej mohou zveřejnit
způsobem v místě obvyklým.

(2)

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

V Bílovci dne 14.06.2011

Petr Klimek
starosta

Město Bílovec
Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec 28
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Ing.Petr Faldík
místostarosta

