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NARIZENÍ MĚSTA
č.

kte`rým- se vyhlašuje
“

'

1/2013.

záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
pro Zařizovací obvodů Děčín

02 vydat
Rada města Děčín se na svém zasedání dne 23.04.2013 usnesla usnesením č. RM 13 07 34
obcích
O
128/2000
Sb.,
v souladu s ustanoveníıni § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
o obcích“) a na základě ustanovení
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
§ 25 odst. 2 zákona č.
a V souladu S ustanovením § 13
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lesní záko_n“)
vyhlášky č. 84/ 1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, toto nařízení:

Čı. 1

Rada města Děčín tímto nařízením vyhlašuje záměr zadat zpracování

lesních hospodářských osnov

(dále jen ,,oSnovy“).

Čı. 2
1)

›

orgán
Zpracování osnov Zajišťuje Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako
lesního zákona avykonávající
Státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. d)
hradí
působnost obecního úřadu obce S rozšířenou působností. Náklady na Zpracování osnov
ˇ

ˇ

stát.

všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob,
pokud pro ně není vypracovaný lesní hospodářský plán, se v souladu S ustanovením § 25
odst. 1 lesního zákona zpracovávají osnovy.

2) Pro

3)

Osnovy budou zpracovány pro katastrální území uvedená v čl. 4 tohoto nařízení
obvodu Děčín
pro vlastníky lesa, jejichž pozemky byly dosud Součástí osnov Zařizovacího
obvodu Děčín
a Sněžník a Zařizovacího obvodu Česká Kamenice. Osnovy Zařizovacího
pod názvem
a Sněžník a osnovy Zařizovacího obvodu Česká Kamenice budou sloučeny
Lesní hospodářské osnovy pro Zařizovací obvod Děčín.
zadává město Děčín jako obec
obvod Děčín na dobu 10 let
S rozšířenou působností zpracování osnov pro Zařizovací
S platností od 01.01.2015 do 31.12.2024.

4) Pro fyzické a právnické

osoby uvedené V odstavci

1

1

5)

Osnova
správy

vlastníky lesa a pro výkon Státní
slouží jako nástroj. pro Zjištění stavu lesa pro
lesa obsahovat i doporučující hospodářská
lesů. Osnova bude kromě popisu stavu
2

opatření.

má

zájem využít osnovu
větší než 3= ha, který
6) Pro vlastnífka lesa o výměře
Stává závaznou celková výše těžeb, která
v lese a protokolem O převzetí ji převezeme, se
obnově
podíl Hmelioračních pa zpevňujících. dřevin při
je nepřelcroěitelná, va,
zájem využít osnovu pro hospodaření
porostu. Provlastníka lesa-po výměře do 3 ha, který
závaznou celková výše těžeb, která
v lese aprotokolem o převzetí ji převezme, se stává
je neprˇekročitelná.
pro hospodaření

má

A

_

vyžádání na odboru

bude zpracována osnova, ji obdrží na
7) Vlastník lesa, pro kterého
písemnému potvrzení O jej ím převzetí.
životního prostředí Magistrátu města Děčín proti

Čı. 3
l)

_

lesa v katastrálních územích uvedených
Fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem
do 31.10.2013 oznámit písemně
V čl. 4 o výměře menší než 50 ha, mají právo v termínu,
Mírové náměstí 1175/5, 405 38
Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí,
zpracování osnovy. Své záměry
Děčín IV své hospodářské záměry a ,požadavky na
právnické osoby podat také osobně
apožadavky na zpracování osnovy mohou fyzické a
Děčín, ul. 28.. října. 1155/2, Děčín l. Tyto
na odbor životního prostředí Magistrátu města
základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho
záměry, připomínky a požadavky může na
odbomý lesní hospodář.
'

právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou
a orgány Státní správy, mohou uplatnit u odboru
být dotčeny tímto nařízením města
na Zpracování
Magistrátu města Děčín své připomínky a požadavky

jejichž práva,
2) Právnické a fyzické osoby,

životního ,prostředí

osnovy v termínu do 31.10.2013.

.

Osnovy budou zpracovány pro
Arnoltice

Babětín
Bělá u Děčína
Benešov nad Ploučnicí
Blankartice
Boletice nad

Labem

Borek u Děčína

Brložec
Březiny u Děčína

Čı.4

tato katastrální

území zařizovacího obvodu Děčín

Kytlické Mlýny
Labská Stráň

Lesná u Děčína
Líska

Loubí u Děčína

Loučky u Verneřic
Ludvíkovice

Malá Bukovina
Malá Veleň
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Bynov
Bynovec
Chlum u Děčína

Chrochvice
Čáslav u Verneřic

Česká Kameníee
Děčín

Děčín-Staré Město“

Dobkovice

Dobmá

Dolní Falknov
Dolní Habartice
Dolní Kamenice
Dohıí Žleb
Falknov

Fojtovice u Heřmanova

Folknáře
Františkov nad Ploučnicí

Heřmanov

Hliněná
Horní Habartice
Horní Kamenice
Horní Oldřichov
Hoštice nad Labem
Hřensko
Huntířov u Děčína
Janov u Hřenska
J anská
J avory
Jetřichovice u Děčína
Jílové. u Děčína

Kámen

Kamenická Nová Víska
Kamenická Stráň
Karlovka

Kerhartice

Krásný Studenec
Křešice u Děčína
Kunratice u České Kamenice

Malšovice

Malý Šachov
Markvartice u Děčína
Martiněves u Děčína
Maxičlçy
Merboltice

Mezná u Hřenska
Modrá u Děčína
Nebočady

Nová Oleška

,

Oldřichov nad Ploučnicí

Ovesná
Podmokly

Prosetín u Dobkovic
Prostřední Žleb
Přední Lhota iu Těchlovic
Přerov u Těchlovic

Příbram pod Bukovou horou

Růžová
Rychnov u Vemeřic
Rynartice
Rytiřov

Sněžník
Srbská Kamenice
Stará Bohyně
Stará Oleška
Srﬂvý

Šąçhøv

Studený »ul Kunratic
Těchlovice nad Labem
Valkeřice

Velká Bukovina
Velká Veleň
Velké Stínky
Verneřice
Veselé
Vilsnice

Všemily
Vysoká Lípa

Čı. 5

obecních úřadů působících ve Spravnım obvodu obce
Toto nařízení Se zveřejní na úřední desce
S rozšířenou působností Děčín.
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ČI. 6

Ke dni 31.ł`Q.2014 se zrušuje
a) Nařízení

města Děčín

č.

v

t
V

záměru Zadat zpracování

2/2003 O

lesních hospodářských

osnov pro Zařizovací obvod S názvem Děčín,
7/2004=o'vył1łášeı=íí záměru zadat zpracování lesních hospodářských
b) Nařízení města Děčín č.
osnov pro Zařizovací obvod S názvem Česká Kamenice.
.

.

ČI. 7

'

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým

dnem po dni vyhlášení.

.

. . . . . . .

Frtısek Pelant

v.r.

primátor

tttt

1.

Pavel Sìnko v.r.
náměstek primátora

Potvrzení O době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto Z úřední desky dne:
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