
M Ě S T O   R O Ţ N O V    P O D   R A D H O Š T Ě M 

RADA  MĚSTA 

___________________________________________________________ 

 

NAŘÍZENÍ  č.   2/2015 
 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov   

 
     Rada města Roţnova pod Radhoštěm schválila dne 31.7. 2015 v souladu s ustanovením §102 

odst.2 písm.d) zákona č. 128/2000Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle §25 odst.2 

zákona č.289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce: 

 
Článek 1 

 

Vyhlášení záměru  

   Město  Roţnov pod Radhoštěm vyhlašuje záměr 

zadat  zpracování lesních hospodářských osnov v 

celém svém správním obvodu, vymezeném  v  článku 2 

tohoto nařízení ve smyslu ust. § 25 odst.2 zákona o 

lesích. Do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení 

orgán státní správy lesů osloví více zpracovatelů a 

vyzve je k  podání  konkrétních nabídek  na  

vyhotovení  lesních hospodářských osnov. Ve své 

výzvě  zpracovatelům uvede bliţší podmínky a 

konkrétní poţadavky  k jejich   zpracování   

Článek 2 

Vymezení zařizovacího obvodu - seznam obcí a 

katastrálních území 

   Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v 

zařizovacím obvodu, jehoţ rozsah je vymezen celým 

správním obvodem Města Roţnova pod Radhoštěm, tj. 

katastrálními  územími  těchto obcí:  

 
 

a) město Rožnov pod Radhoštěm – katastrální území 

Roţnov pod Radhoštěm,Tylovice,Háţovice 

b) obec Dolní Bečva – katastrální území Dolní Bečva  

c) obec Prostřední Bečva - katastrální území   

Prostřední Bečva         

d) obec Horní Bečva -  katastrální území Horní Bečva  

e) obec Hutisko-Solanec - katastrální území Hutisko, 

Solanec pod Soláněm 

f) obec Valašská Bystřice - katastrální území Valašská 

Bystřice   

g) obec  Vidče – katastrální území Vidče   

h) obec Vigantice - katastrální území  Vigantice 

i) město  Zubří - katastrální území Zubří 

Článek 3 

      Uplatnění připomínek a požadavků    

1. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány  na 

náklad státu  pro všechny právnické a fyzické osoby, 

které jsou vlastníky lesů s výměrou menší neţ 50 ha, s 

výjimkou těch, kteří si  zadali na svůj náklad 

zpracování lesního hospodářského plánu. 

2. Vlastníci lesů ze zařizovacího obvodu uvedeného 

v článku 2 mají právo uplatnit písemně své připomínky 

a poţadavky na zpracování lesních hospodářských 

osnov  u Městského úřadu v Roţnově pod Radhoštěm, 

odboru ţivotního prostředí. Připomínky a poţadavky 

mohou na základě zmocnění vlastníků podávat  i jejich 

odborní lesní hospodáři. 

3. Připomínky  a  poţadavky na zpracování lesních 

hospodářských osnov mohou uplatnit také další 

právnické a fyzické osoby, jejichţ práva, právem 

chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.  

4. Termín pro oznámení všech  připomínek a 

poţadavků   se stanovuje do 30. 9. 2015. V tomto   

termínu oznámí vlastníci lesů případně téţ skutečnost, 

ţe pro své lesy jiţ zadali zpracování lesního 

hospodářského plánu. 

 

Článek 4  

Předání lesních hospodářských osnov 

   Vlastníkům lesů, kterým byla zpracována lesní 

hospodářská osnova, bude umoţněno si ji osobně 

bezplatně převzít na odboru ţivotního prostředí 

Městského úřadu nejdříve v  I. pololetí 2017 písemným 

protokolem o převzetí, případně na základě pověření 

téţ prostřednictvím svých odborných lesních 

hospodářů.    

 

Článek 5   

                           .Závěrečné ustanovení 

Toto nařízení obce nabývá účinnosti 15 dnem po 

vyhlášení.  

  

    

                             

                        starosta města    

 
 

                                                                                                            

.                           místostarosta   města    

 



 

 


