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MESTA ROSICE
č.1/2011,

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Rosice

Rada města Rosice se na svém zasedání Č. 1912011 konané dne 29.06.2011 usnesla vydat na
základě ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 48 odst. 2 písmo d) zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") a
v souladu s § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písmo d) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením město Rosice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov ve smyslu § 25 odst. 1 lesního zákona.

(2) Lesní hospodářské osnovy ve správním obvodu města Rosice, zařizovacím obvodu Rosice,
který je tvořen katastrálními územími vymezenými v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, budou
zpracovány na dobu desíti let, s platností od 01.01.2013 do 31.12.2022.

Článek 2
Zpracování lesních hospodářských osnov

(1) Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Rosice, v zařizovacím obvodu Rosice, který je tvořen katastrálními územími:

Babice u Rosic, Domašov u Brna, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov,
Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice u Velké Bíteše, Radoškov, Rosice
u Brna, Rudka, Říčany u Brna, Říčky u Brna, Stanoviště na Moravě, Tetčice, Újezd u Rosic,
Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, Zbraslav na Moravě, Zbýšov u
Oslavan, Zálesná Zhoř.

(2) Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány 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 3
Připomínky a požadavky vlastníků lesů

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo uplatnit u Městského úřadu
Rosice, odboru životního prostředí.Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice, své připomínky a
požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských
opatření. Připomínky lze uplatnit písemně, popřípadě ústně do protokolu. 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.
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(3) Termín pro uplatnění připomínek a požadavků vlastm1ců lesů o výměře do 50 ha s výjimkou
těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského
plánu se stanovuje do 30. září 2011.

(4) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů též skutečnost, že pro své lesní pozemky zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

(1) Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží u Městského
úřadu Rosice, odboru životního prostředí, Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice, v době od 1.
dubna 2013, a to na základě písemného potvrzení o jejím převzetí.

(2) Toto nařízení musí být zveřejněno zákonným způsobem na úředních deskách obecních úřadů
ve správním obvodu města Rosice.!'

(3) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dní jeho vyhlášení a je
platné do 30. září 2011.

I) Ustanovení § 12 odst. 3 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Ing. Petr Klíma v.r.
1. místostarosta města Rosice

Mgr. Jaroslav Světlík v.r.
starosta města Rosice
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