
 

MĚSTO HRANICE 

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 1/2022, 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod Hranice - Sever 

 
 

Rada města Hranic se na své schůzi dne 12. 04. 2022 usnesením č. 2288/2022 - RM 
87 ze dne 12. 04. 2022 usnesla vydat na základě § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní 
zákon“), toto nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov: 

 
 

Článek I 
 

(1) Město Hranice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
(dále jen „LHO“) podle § 25 odst. 1 lesního zákona pro zařizovací obvod Hranice – 
Sever, který zahrnuje tato katastrální území: 
 
Bělotín, Boňkov u Hranic, Boškov, Černotín, Hluzov, Hrabůvka u Hranic, 
Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov u Hranic, Klokočí, Kovářov u 
Potštátu, Kunčice, Kyžlířov, Lhotka u Hranic, Lipná, Luboměř u Potštátu, 
Lučice na Moravě, Milenov, Milotice nad Bečvou, Nejdek u Hranic, Olšovec, 
Padesát Lánů, Partutovice, Polom u Hranic, Poruba nad Bečvou, Potštát, 
Radíkov u Hranic, Skalička u Hranic, Slavíč, Středolesí, Střítež nad Ludinou, 
Špičky, Uhřínov u Hranic, Ústí, Velká u Hranic, Vysoká u Hustopečí nad 
Bečvou. 
 

(2) Zpracování LHO zajišťuje Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního 
prostředí a dopravy, jako orgán státní správy lesů (dále jen „zadavatel“) příslušný 
dle § 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona a vykonávající působnost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování LHO hradí stát. 
 

(3) LHO budou zpracovány bezplatně pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou 
vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, kteří si zadali zpracování lesního 
hospodářského plánu. 

 
 

Článek II 
 

(1) Vlastníci lesů na výše uvedeném území mají právo uplatnit u Městského úřadu 
Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, písemně své záměry, 
připomínky a požadavky na zpracování LHO včetně hospodářských opatření. Tyto 
záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa 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. 

 

(3) Termín pro uplatnění záměrů, připomínek, podnětů a požadavků se stanoví do 
31. května 2022. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též 
skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 

 
 

Článek III 
 

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. zveřejnění ve 
Sbírce právních předpisů. 
  

(2) Toto nařízení se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů příslušných 
pro katastrální území uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto nařízení.  

 
 

Článek IV 
 
(1) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 31. 05. 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Kudláček v. r.          PhDr. Vladimír Juračka v. r. 

                starosta                     1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


