Nařízení
Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/ 2013
ze dne 29.8.2013
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území lesního hospodářského
celku Ústí nad Labem.

Statutární město Ústí nad Labem, jako obec s rozšířenou působností podle ustanovení § 2
a přílohy č. 2 zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) a § 25 odst.
1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen lesní zákon) a v souladu
s ustanovením § 11 a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění vydává toto nařízení:
Článek 1
1) Rada města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 29.8.2013 usnesla vydat
nařízení pro záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov podle § 25 odst. 2
lesního zákona. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha
mají právo v termínu stanoveném orgánem státní správy lesů oznámit mu své
hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov.
2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu lesního
hospodářského obvodu Ústí nad Labem (původní LHC Děčín a Sněžník) s platností od
1.1.2015 do 31.12.2024
3) Zařizovací obvod Ústí nad Labem je totožný se současným lesním hospodářským
celkem Ústí nad Labem a ve správním území obce s rozšířenou působností Ústí nad
Labem zahrnuje lesy v katastrálních územích následujících obcí:
Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

k.ú.
k.ú.
k.ú.

Mojžíř
Neštěmice
Krásné Březno

Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa

k.ú.

Dobětice

Městský obvod Ústí nad Labem - město

k.ú.

Ústí nad Labem

Obec Chuderov

k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.

Chuderov
Žežice u Chuderova
Libov
Radešín u Lipové
Lipová pod Blanskem

Obec Povrly

k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.

Povrly
Slavoš
Mírkov
Lysá
Neštědice
Ryjice

Obec Ryjice

Obec Libouchec

k.ú.
k.ú.

Libouchec
Čermná u Libouchce

Obec Petrovice

k.ú.

Petrovice u Chabařovic

Obec Velké Chvojno

k.ú.
k.ú.
k.ú.

Velké Chvojno
Luční Chvojno
Malé Chvojno

Obec Malé Březno

k.ú.
k.ú.
k.ú.

Leština u M. Března
Vitín u M. Března
Malé Březno n. Labem

Obec Zubrnice

k.ú.

Zubrnice

4) Lesní hospodářská osnova se zpracovává pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní
správy lesů a bude vypracována 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.
Článek 2
1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Magistrátu města Ústí nad
Labem uplatnit své připomínky nebo požadavky na zpracování lesní hospodářské
osnovy a oznámit své hospodářské záměry. Tyto připomínky nebo hospodářská
opatření může na základě zmocnění vlastníka podat i jeho odborný lesní hospodář.
2) 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, písemným podáním.
3) Právo oznámit své hospodářské záměry, připomínky a požadavky na zpracování osnov
v termínu do 31.9.2013 je možno uplatnit na adrese: Magistrát města Ústí nad Labem,
odbor životního prostředí, státní správa lesů, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad
Labem.
Pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude vyhlášena
veřejná zakázka podle zákona č. 40/2004 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění.
Článek 3
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.
Pavel Boček
náměstek primátora
města Ústí nad Labem
v.r.
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v.r.
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