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    2/2012 

    Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2012 

     o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

 

 

Rada města Liberec, podle § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,         
o obcích, v platném znění,  dle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona             
č. 289/1992  Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších přepisů, pro správní obvod obecního úřadu s rozšířenou působností, vydává toto 
nařízení: 

 

 

Čl. 1 

Statutární město Liberec, vyhlašuje na území, které spravuje jako obec s rozšířenou 
působností, záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve smyslu ust. § 25 
odst. 1 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) se zpracovávají na dobu 
10 let pro všechny lesy o ploše menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, 
pokud na ně není zpracován lesní hospodářský plán. Platnost dosavadních LHO končí         
31.12.2012. 

Čl. 2 

Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro tři zařizovací obvody („z. o.“): 

LHO Liberec z. o. Východ, LHO Liberec z. o. Západ, LHO Liberec z. o. Podještědí, na období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022. Jejich územní vymezení dle katastrálních území je uvedeno 
v příloze tohoto nařízení. 

 

Čl. 3 

Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají ve smyslu ust. § 25 
odst. 2 lesního zákona právo ve lhůtě do 31. 7. 2012 oznámit písemně příslušnému orgánu 
státní správy lesů (Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí) své hospodářské 
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záměry a požadavky na zpracování osnovy. Ve stejné lhůtě mohou právnické a fyzické osoby 
vlastníci méně než 50 ha lesa oznámit příslušnému správnímu orgánu, že hospodaří podle 
lesního hospodářského plánu. Dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona hradí náklady na 
zpracování LHO stát. 

 

 

Čl. 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. června 2012. 

 

 

 

 

 

 

                 Bc. Jiří Šolc v. r.                                            Bc. Martina Rosenbergová v. r. 
  náměstek primátorky města Liberce                            primátorka města Liberce 
            
 


