
 

 

Město Sokolov 

Nařízení města 

č. 1/2018, 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

 Rada města Sokolova se na svém zasedání dne 12.06.2018 usnesla vydat v souladu 

s ustanovením § 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 podle § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní 

zákon“) toto nařízení: 

Čl. 1 

Vymezení záměru zadání zpracování osnov 

(1) Městský úřad Sokolov jako orgán státní správy lesů vyhlašuje záměr zadat zpracování 

lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona pro zařizovací obvod 

LHO Sokolov I, který je tvořen katastrálními územími Bukovany u Sokolova, Chlum Svaté 

Maří, Citice, Hlavno, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Dasnice, Sokolov, Vítkov u 

Sokolova, Hrušková, Těšovice, Svatava, Čistá u Svatavy, Staré Sedlo u Sokolova, Lomnice u 

Sokolova, Vintířov u Sokolova, Vřesová, Dolní Chodov, Stará Chodovská, Tatrovice, 

Spomyšl u Vřesové, Křemenitá, Horní Rozmyšl, Nové Sedlo u Lokte, Chranišov, Loučky u 

Lokte a Loket. 

(2) Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro období od 01.01.2020 do 

31.12.2029. 

(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a 

fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, které si dle § 24 

odst. 3 lesního zákona zadaly zpracování lesního hospodářského plánu. 

Čl. 2 

Podmínky uplatnění požadavků pro zpracování osnov 

(1) Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha v zařizovacím obvodu vymezeném v čl. 1 

odst. 1 mají právo u Městského úřadu Sokolov písemně (popř. ústně do protokolu) oznámit 

své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy.  

(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, a orgány státní správy. 

(3) Termín pro oznámení záměrů, uplatnění připomínek a požadavků se stanoví do 

31.08.2018. 

(4) V termínu podle odstavce 3 oznámí vlastníci lesů Městskému úřadu Sokolov případně 

též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.    

Čl. 3 

Předání osnov vlastníkům lesa 

Vlastník lesa, pro jehož les byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží od 

Městského úřadu Sokolov bezplatně proti podpisu. Městský úřad Sokolov oznámí veřejnou 



 

 

 

vyhláškou vyvěšenou na jeho úřední desce, kdy a kde vlastník lesa osnovu týkající se jeho 

lesa obdrží. 

Čl. 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Bc. Jan Picka, v. r. 

starosta 

Renata Oulehlová, v. r. 

místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. června 2018  

Sejmuto z úřední desky dne: 29. června 2018 


