
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE             
NAŠE ZNAČKA: MMHK/095789/2016/ŽP/Hlav 
                    MMHK/095791/2016       
VYŘIZUJE: Rudolf Hlavatý 
TELEFON: 495 707 670 
EMAIL: rudolf.hlavaty@mmhk.cz 
DATUM: 23.5.2016 
 

 

 

V e ř e j n á   v y h l á š k a   
 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové, Československé armády 408, 
502 00 Hradec Králové jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2 písmeno d) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně, včetně doplnění některých zákonů (dále jen 
lesní zákon) jako věcně a místně příslušný úřad podle § 10,11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu v platném znění (dále jen správní řád)  
 

vydává 
podle § 25 odst. 2 lesního zákona 

rozhodnutí 
 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov LHO Hradec Králové ZO Hořice 

 
 

 Předmět a působnost:  
 
(1) Město Hradec Králové vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

(§ 25 odst. 1 lesního zákona). Pro zpracování lesních hospodářských osnov bude  
držitelům licence vyhlášena obchodní veřejná soutěž pro veřejnou zakázku.  

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen 
katastrálními územími následujících obcí: 

       

p.č. katastrální území správní obec 

1. Černožice nad Labem Černožice nad Labem 

2. Dub u Mžan Mžany 

3. Habřina Habřina 

4. Holohlavy Holohlavy 

5. Horní Černůtky Hněvčeves 

6. Jeřičky Hořiněves 

7. Klenice Stračov 

8. Lužany nad Trotinou Lužany 
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9. Mokrovousy Mokrovousy 

10. Mžany Mžany 

11. Račice nad Trotinou Račice nad Trotinou 

12. Stračov Stračov 

13. Stračovská Lhota Mžany 

14. Žíželeves Hořiněves 

 
 
 
(3) 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. 

           
 

Práva vlastníků: 
 

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u obecního úřadu 
písemně (popřípadě 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. 

(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. 

 
 

Termín připomínek a převzetí osnov: 
 

(1) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 30. 6. 2016 
(2) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy 

zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 
(3) Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována osnova, ji obdrží na vyžádání  

u Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí v úřední dny, a to     
bezplatně na základě písemného potvrzení o jejím převzetí. 

 
 

 Zveřejnění vyhlášky: 
 

        Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto rozhodnutí uveřejní  na       
        úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout. 
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Účinnost: 
 
        Toto rozhodnutí nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce   
          správního orgánu. 
 
 
 
V Hradci Králové dne: 23.5.2016 
 
 
 
 
Vedoucí odboru ŽP                                                           „otisk úředního razítka“ 
Ing. Iva Šedivá 
 
 
 
 
Příloha: 
Žádost o vyvěšení 
 
 
 
Rozdělovník: 
Obec Černožice Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice 
Obec Mžany čp. 19, 503 15 Nechanice 
Obec Habřina čp. 28, 503 03 Smiřice 
Obec Holohlavy Školní 35, 503 03 Smiřice 
Obec Hněvčeves čp. 54, 503 15 Nechanice 
Obec Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves 
Obec Stračov čp. 2, 503 14 Stračov 
Obec Lužany čp. 47, 503 03 Smiřice 
Obec Mokrovousy čp. 18, 503 15 Nechanice 
Obec Račice nad Trotinou čp. 1, 503 03 Smiřice 
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