
Mčsto (]hotěboř

Nařízení č.ll20l7,
kterým se vyhlašuje záměr zadat zJrracování lesní hospotlářski, osnovy (]hotěboř

[{ada nrěsta Chotěboř sc usncsla dnc 2-1.()5.2()l7 usneselriln č. 2-17 vydal na z.{kladě ustanovcni § 3.5

odsl. 2 zákona č. 289/l995 Sb.. o lesich a o zntěltě a cloplnční nčkterych z-írkorrii (lcsni z:ikolr). rc
z-rrěni pozdějšich předpisii (dále jcn lesnizírkon). r,strttlatlu s tlstanoveninr § ll a .§ l02 odst. 2 písrn.
d) zákona č. l2812000 Sb.. oobcich (obecni z.ilzelli|. ve zněni pozdě.lšich přcdpisů. a ysttuladu
s ustanovením § l.} whlášky č. 1l4i l99(l Sb.. o lesniln lrospodářskóln plánováni- toto nařízeni:

ť'lrurek l

l) Vyhlašúe se zánúr zaclat zprac<rváni lesni hospo<lářské ()snoy}, ('hotěboř prtr zařtzov:rci olrvod
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2) Zpracovárri lesní hospodářskó ()§n()vy Chotěboř ;rališťuje nrěsto Chotěboř plostřednic{vittl
Městského írřadu Chotěboř. jako tlrgíutu stiitrri správy lesů přislušnóho dlc ustaltoveni § 4ll
odst. 2 pisnr. cl) lesního zákona (dále jen zaclavatel) a vykonáva.líciho pťrsobltost obecniho ťrřadu
trbcc s rozšiřenou působnosti. pro zadárri zpracováni lesní lrospodářské ()st,l()vy chotěboř
drátelůnr licence bude vyhlášent,l z-adávaci iizeni pro veřejnou zakázku nralého rozsahu (zákon
č. l371200ó Sb,. o veřejných zakázkách).

ť'lárek 2

Právrrické a fyzické osoby. kteró v daném zařizovacirn obvoclu vla-strri lesni pozenrky <r celkové
qirněře do 50 ha. molrou podat pisemně u zadavatele své hospodářské zánrěrv a pož,adavky na
;4rracování lesrri hospodářské osntrv.r, na svénr rrrajetku, a to bucl'osobně netr<r prostřeclnictvinr
svélro odbomého lesniho hospodáře. 'Iermin pro uplatrrěni zírnrěrťi a požadavků vlashrikii lesa
se st,alrtlvu.ic do 3 l. 12. 2017.

Stejnýln ;působenr, jako je uvedeno včlálrku 2 odstavci l. ntohou uplatnit svó přiglrninky
a požaclavky na zpracováni lesni hospodářské osll()vy právnické a l'yzické osoby, jejichž práva
ir prár,enr chraněné ájmy mohou být dotčeny a orgány státni správ_v.

V uvedenénr ternrinu oznámi vlastnici lesťr případně též skutečnost. že pro své lesy zadali
zpracováni lesnilro hospo<lářského plánu.
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]'oto nařizeni nabývá účinnosti dncnr

"[oto nařízeni se zryeřejňujc též na
katastrálni úz.emi trvedená l. čl. l odst.

('lánck 3

l. 7. 20l7 a jeho ťrčinnost konči dnelrr 3 l. l2. 20l 7.

úředních deskách obecnich úřadů. pod které spadaji
l.

Ing. Zdenčk.lanovský
nrístostarosta

Ing. T'onráš Škrryrl
starosta města
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