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Nařízení 
 

Města Přeštice č. 3/2011 
 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

 
Město Přeštice – obec s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) vydává podle § 11 
odst. 2 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 (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto nařízení: 
 
 

Článek I 
(1) Město Přeštice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) 

LHO Přeštice, platných od 1.1.2013 do 31.12.2022 
 
pro zařizovací obvod (ZO) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice,  
odvozený z původních ZO LHO Přeštice - západ, kód 301 801, ZO LHO Přeštice - východ, 
kód 301 802 a ZO LHO Švihov, kód 301 806, vymezený těmito katastrálními územími: 
 
 
obec č. obce název katastru č. k.ú.  obec č. obce název katastru č. k.ú. 

Bolkov 540463 Bolkov u Roupova 741884  Přeštice 558249 Přeštice 735256 

Borovy 542156 Borovy 607941  Přeštice 558249 Skočice u Přeštic 748323 

Buková 546372 Buková u Merklína 693162  Přeštice 558249 Žerovice 796638 

Dolce 539945 Dolce 644820  Příchovice 558257 Kucíny 735931 

Dolní Lukavice 557684 Dolní Lukavice 629685  Příchovice 558257 Příchovice u Přeštic 735949 

Dolní Lukavice 557684 Krasavce 629707  Příchovice 558257 Zálesí u Příchovic 735965 

Dolní Lukavice 557684 Snopoušovy 629723  Ptenín 558265 Ptenín 736601 

Horšice 557722 Horšice 644838  Radkovice 540421 Radkovice u Příchovic 735957 

Horšice 557722 Újezd u Horšic 644854  Roupov 558290 Roupov 741892 

Kbel 557871 Kbel u Přeštic 664588  Řenče 558303 Háje u Vodokrt 784371 

Kbel 557871 Malinec 664596  Řenče 558303 Knihy 784389 

Lužany 558028 Dlouhá Louka u Lužan 689173  Řenče 558303 Libákovice 745081 

Lužany 558028 Lužany u Přeštic 689181  Řenče 558303 Osek u Vodokrt 784397 

Lužany 558028 Zelené 689203  Řenče 558303 Plevňov 745090 

Merklín  558044 Kloušov 693171  Řenče 558303 Řenče 745103 

Merklín  558044 Merklín u Přeštic 693197  Řenče 558303 Vodokrty 784401 

Netunice 558117 Netunice 704083  Skašov 539937 Skašov 748218 

Nezdice 542296 Nezdice nad Úhlavou 607959  Soběkury 558346 Horušany 751596 

Oplot 539783 Oplot 626805  Soběkury 558346 Soběkury 751600 

Otěšice 540293 Otěšice 716472  Týniště  539929 Týniště u Horšic 644846 

     Vlčí 566691 Vlčí 783650 
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Na zbývajících katastrálních územích v rámci zpracování podkladů pro zadání zpracování 
LHO Přeštice proběhne revize. 
 
Seznam k.ú. revize:  
 
obec č. obce název katastru č. k.ú. 

Čižice 557641 Čižice 624039 

Dolní Lukavice 557684 Lišice u Dolní Lukavice 629715 

Horní Lukavice 539821 Horní Lukavice 629693 

Chlumčany 557781 Chlumčany u Přeštic 651737 

Nebílovy 540340 Nebílovy 704075 

Předenice 540412 Předenice 704091 

Štěnovice 558435 Štěnovice 763349 

Útušice 558486 Robčice u Štěnovic 775657 

Útušice 558486 Útušice 775665 

 
(2) 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 podle § 24 
odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu (LHP). 

 
 

Článek II 
 

(1) Fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesa v zařizovacím obvodu a jejichž 
celkové vlastnictví lesů je menší než 50 ha, mají právo do 31.10.2011 písemně sdělit 
(popřípadě osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného odborného lesního hospodáře ústně 
do protokolu) své oprávněné hospodářské záměry a požadavky na zpracování LHO 
u orgánu státní správy lesů na adrese: 
 
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, 

(popřípadě osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného odborného lesního hospodáře 
v úřední dny - Po a St od 7:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. v kanceláři odboru 
životního prostředí v budově Husova 465, č. dveří 215). 
 
V připomínkách a požadavcích na zpracování LHO je vždy třeba uvést vlastníka dle výpisu 
z katastru nemovitostí, katastrální území a parcelní čísla pozemků. 
 
Stejným způsobem mohou uplatnit své oprávněné připomínky a požadavky na zpracování 
osnov právnické a fyzické osoby, jejichž práva mohou být dotčena a dále dotčené orgány 
státní správy. 
 
(2) V případě, že si vlastník lesa do 50 ha celkové výměry nechá vypracovat lesní 

hospodářský plán, oznámí tuto skutečnost orgánu státní správy lesů rovněž v termínu 
do 31.10.2011. 
 
 

Článek III 
 

Vlastníci lesů, pro něž bude zpracována lesní hospodářská osnova mohou tuto protokolárně 
převzít na odboru životního prostředí Městského úřadu v Přešticích od 1.7.2013. 
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Článek IV 
 

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních 
deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout. 
 

 

Článek V 
 

Nařízení obce je vyhlášeno prvním dnem vyvěšení na úřední desce a nabývá účinnosti 
15 dnem po vyhlášení. 
 
 

Poznámka: 
Lesní hospodářskou osnovou se rozumí dílo sloužící pro zjištění stavu lesa, výkon státní správy lesů a v případě 
protokolárního převzetí osnovy vlastníkem lesa, jako nástroj vlastníka lesa (návod) doporučující mu jednotlivá 
opatření při hospodaření v lese směřující k vypěstování lesa odolnějšího vůči škodlivým činitelům, dosažení 
maximálního výnosu z lesa a vyvarování se střetům s lesním zákonem. LHO se zpracovávají zpravidla na dobu 
10 let se stejnou dobou platnosti ve vymezeném území pro všechny lesní majetky o výměře menší než 50 ha 
ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Vlastník obdrží od orgánu státní správy lesů LHO týkající se jeho 
lesa (vlastnický separát) bezplatně. Vlastníci lesa, kteří osnovu protokolárně převezmou a budou v lese 
hospodařit podle této osnovy, mohou čerpat za státního rozpočtu příspěvky na hospodaření v lese dle ustanovení 
§ 46 odst. 5 lesního zákona. Vlastní-li les o výměře do 3 ha, stává se pro vlastníka lesa závazným ustanovením 
celková (osnovou stanovená) výše těžeb dřeva, která je nepřekročitelná. Vlastní-li les o výměře větší než 3 ha, 
stává se pro vlastníka lesa závazným ustanovením celková (osnovou stanovená) výše těžeb dřeva, která je 
nepřekročitelná a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů. Pokud vlastník lesa 
osnovu protokolárně nepřevezme, nevzniká mu nárok na příspěvky na hospodaření v lese ze státního rozpočtu 
a vztahují se na něho obecná ustanovení lesního zákona, která je povinen dodržovat, např. provádět těžbu může 
jen se souhlasem odborného lesního hospodáře a v případě, že těžba má překročit 3 m3 na 1 ha za kalendářní rok, 
musí navíc toto oznámit předem orgánu státní správy lesů. 
 
 
V Přešticích dne 13.7.2011 
 
 
 
 
 
 
     …………………………………                                                              …......………………………… 
 
      Jiří Hlavín       Mgr. Antonín Kmoch 
 místostarosta města Přeštice        starosta města Přeštice 

    
    
 
 
 
 
 

Úřední deska obce:……………………………………….. 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………………… 
 
Sejmuto dne:……………………………………………… 
 
 
Podpis odpovědné osoby:…………………………………     Razítko 
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