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Oznámení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovv zařizovacího obvodu ..Harrachovsko...
stanovenítermínu pro uplatněnízáměrů a poŽadavků v|astníků lesa - Nařízení Radv města Jilemnice

Městský úřad Ji|emnice, jako orgán státní správy |esů přís|ušný pod|e ust. $ 25 odst. 1 |esního zákona
č. 289/199.5 Sb., ve znění pózdějšícň změn, k zadánl zpracování teini hospodábké osnovy a pod|e ůst. $ 25
odst' 2 téhoŽ zákona k vyh|ášení záměru zadat zpnacování |esní hospodářské osnovy, prostřednictvím Nařízení
Rady města č. 1|2010 vyh|ašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy ,,LHo Harrachovsko..
s p|atností na období od 1'1'2012 do 31.12.2021.

Nařízení se uplatňuje v ce|ém správním obvodu Města Ji|emnice, jako obce s rozšířenou působností' proto
Žádáme níŽe v rozdě|ovníku uvedené obecní a městské úřady o oznámeni Nařízení Rady města Ji|emnice na
úřední desce, případně ještě jiným způsobem, v místě obvyk|ým.

Nařízení města č. 112010je téŽ dá|kově přístupné na www.mestoii|emnice'cz - webových stránkách Města Ji-
lemnice.

S díky za spo|upráci

uĚsrsrÝ Úřup JILEMNIcE
áíto' životního prostředí
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vedoučí odborĎĚjvotního prostřed i
Pří|oha:
Nařízení Rady města Ji|emnice č.112010 - 1 |ist

Rozdě|ovník:
obecní úřad Benecko, Štěpanická Lhota čp. 35, 512 37 Benecko
Obecní úřad Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté čp. 19, 514 01 Ji|emnice
obecní úřad Čistá u Horek, čp' 152,51235 Čistá u Horek
obecní Úřad Horka u Staré Paky, čp. 41,512 34 Horka u Staré Paky
obecní úřad Horní Branná, čp. 1,512 36 Horní Branná
Městský úřad Jab|onec nad Jizerou , čp ' 277 , 512 43 Jablonec nad Jizerou
Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších , čp' 42,514 01 Ji|emnice
obecní úřad Kruh' čp. 165, 514 01 Ji|emnice
obecní úřad Levínská o|ešnice, čp. 94, 514 01 Ji|emnice
obecníúřad Martinice v Krkonoších, čp. 131 ,51232 Martinice v Krkonoších
Obecní úřad Mříčná, čp. 211, 512 04 Mříčná
obecníúřad Paseky nad Jizerou, čp'242,51247 Paseky nad Jizerou
obecníÚřad Peňmov, čp. 107, 51204 Mříčná
obecní Úřad Ponik|á, čp. 65, 512 42 Ponik|á
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, čp. 197, 51244 Rokytnice nad Jizerou
obecní Úřad Roztoky u Jilemnice, čp' 240,51231 Roztoky u Ji|emnice
obecní úřad Studenec, čp. 364, 512 33 Studenec
obecní úřad Svojek, čp. 1, 507 91 Stará Paka
obecní úřad Víchová nad Jizerou, čp.8, 512 41 Víchová nad Jizerou
obecní úřad Vitkovice v Krkonoších,čp.243,512 38 Vítkovice v Krkonoších



RADA MĚsTA JILEMNICE

Nařízeníč. 1l2010
o vyh|ášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

zařizovacího obvodu Harrachovsko

Rada města Ji|emnice se usnes|a dne 24.2'2010 na své 79. schůzi usnesením ěíslo 32/.|0 vydat v souladu s ust.
$ 1í odst' 2 a $ í02 odst.2 písm. d) zákona čís|o í2812000 sb', o obcích, ve znění pozdějších změn, a vsouladu
sust.$25odst.ía5zákonaěís|o289/1995Sb.,o|esíchaozměněadop|něníněkterýchzákonů,veznění
pozdějších předpisů, a $ í3 odst. í až 3 vyhlášky MZe čís|o 84/1996 Sb., o |esním hospodářském p|ánování, toto
nařízení města, kteným vyhlašuje záměr zadat zpracování |esních hospodářských osnov zařizovacího obvodu
Harrachovsko:

čl. t

í) Záměr zadaÍ zpracování |esních hospodářských osnov se vyhlašuje na základě ust. $ 25 odst. 2 zákona
ě. 289/1995 Sb., o |esích a o změně a dop|nění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů' pro zařizovací
obvod Harrachovsko zahrnující tato katastrální území:

Benecko
Bratrouchov
Buřany
Do!ní Rokytnice
DolníStěpanice
Františkov v Krkonoších
Horní Branná
Horní Dušnice
Horní Rokytnice nad Jizerou

Horní Sytová
Horní Stěpanice
Hrabačov
Jablonec nad Jizerou
Jestřabív Krkonoších
Kříž!ice
Mrklov
Paseky nad Jizerou
Ponik!á

Rokytno v Krkonoších
Roudnice v Krkonoších
Stromkovice
Valteřice v Krkonoších
Víchová nad Jizerou
Víchovská Lhota
Vítkovice v Krkonoších

2| P|atnost stávajících |esních hospodářských osnov Harrachovsko končí k 31.,|2'2011. Lesní hospodářské
osnovy Harrachovsko budou zpracovány pro katastrá|ní území uvedená v Č|.1, bodě 1) tohoto nařízení pro
vlastníky, jejichŽ Iesní pozemky by|y dosud zařizeny lesními hospodářskými osnovami pro lesní hospodářský ce|ek
Harrachovsko nebo zaíizeny nebyly. Pro tyto právnické a Íyzické osoby, které nemají zpracovány v|astní lesní
hospodářské p|ány' zadává Městský úřad Ji|emnice zpracování lesních hospodářských osnov Harrachovsko
s platností pro období od 1.1,2012 do 31 ,12,202í , to je na í 0 |et.

ct.z

1) Fyzické a právnické osoby vlastnící v katastrálních územích uvedených v č!. 1, bodě 1) tohoto nařízení |esy o
výměře menší než 50 ha' mají právo up|atnit písemně u Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí, své
hospodářské záměry a požadavky na zpracování |esních hospodářských osnov Harrachovsko.

2| Lhůta k up|atnění hospodářských záměrů a poŽadavků končí dnem 31.8.2010.

3) Vlastník |esa obdÉí od orgánu státní správy lesů po zpracování lesní hospodářské osnovy v|astnický separát
bezplatně. Pro vlastníka lesa o výměře větší neŽ 3 ha' kteý má zájem vyuŽít osnovu pro hospodaření v lese a
protoko|em o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těŽeb, která je nepřekročitelná, a podí|
melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, ktený má zájem využít
osnovu pro hospodaření v lese a protoko|em o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těŽeb' která je
nepřekročiteIná'

čt. s

1) Nařízení města nabývá účinnosti patnácým dnem po vyh|ášení. Dnem vyhlášení tohoto nařízení je první den
jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jilemnice.

2| Nařízení města se zároveň zveřejňuje na úřední desce obecních a městských úřadů v územním obvodu
působnosti Města Ji|emnice - obce s rozšířenou působností (zákon č,.31412002 Sb', o stanovení obcí s pověřeným
obecním obcí s rozšířenou působností) s tím, že zůstane vyvěšeno až do 31'8.20í0'

i  V|adimír Rlchter |ng. Jana cechová
místostarostka města Jilemnice
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