
RÁDA Í!lĚstA JILEli|NIcE

NařizénÍě' 02/201l
o vyh|ášeni ámďu zadal zpncováni |esnich hospodářských osnov

zaiizovacího obvodu Jilemnicko - Podkkonoši

Ráda městaJllomn|ce šéUsnesladné 23'2'2011 ušnégÓnln ě 022011vydalv souladu s ust' s 11 odst.2 a $ 102 odsl' 2
pism' d) zákona óh|o 12ď2000 sb'' o obcich, vě znénlpozdějš|ch změn' a ysouládu s ust' s 25 odgl. 1 l5 zálona čls|o
239/1995sb' o esi.h a o'měĎěa dÓp|ně Ďl n ékleďch 

'ákon 
ů v' .něnl pÓŽdéjšich předpisú' ás 13odsl' 1Ei 3 vyh|ášky

Mzg čG|o 34/1996 sb' o Iosnlm hospodáiŠkém p|ánovánl' toto n.ilzénl měsla' ktgrým vyh|ašuJá záň& edat zpncovánl
osni hospodář5kó osnovy zaiizováclho obv.du Ji|enn].lo. Podk onoš|:

ct.1
1) am&.adat zPÍacováni |ésnl hNpodíiské osndy * vyhlóšuje m zák|ádě ust 5 25 odsl 2 Žákom
čis|o 239fi 995 sb.' o |6|ch . o 

''tÉIě 
a do'|nóni nókt..ých zálonú' ve aéni p.u dé'šich pi.dpisó' prc zlizďaci obýod

Jilémn iclo . Pod krloňoši
záhrnujicI lalo táasllá|ni úz.ni:

2) P|ahost šlávajlclch |csn|ch hospodáiských osnoý sgfr||sko - óásl Jiemn|cé konč|i 3112'2012' NaÝazujic||ésnÍ
hospodái5ké osiďy J|emn|cko- Podk|*onošl budou zpEcovány pÍo kalasliá|niúzemi uvedeíá v č|' 1' bodó 1)loholo
Ďaiízen I pÍo v |a 

'tn 
|ky' jel|chž |esn i pden ky by]y dogu d B ť.ery lesňlň| hcpodá Ékými osnov. m| p.o lc. Ďl hos p odářský

c.|ék séml|sko - čášl Jl|ěm|@ n.bo zaffzeny n.hýy' Prc týo pdvnlckě a Íyzické osoby, kleíé nem.ll zplldány v|asb|
lesni hospodáiské p|áIy' Žadává Městský úiad Jlom|a r!..c@ánÍ l6nich h6podáisrFh cnď J|lémn|cko .
PÓdk*onošl s p|'tícll pÍo obdobi od l.1'2013 do 31'l2'2022' lo ]o Ía lo |et

č|.2
Fy2lcké a plávnlckó osoby v|áshÍcl v kataslráln|ch lz.mlch uv€d.ných v č|.1' bodě 1)loholo n.iizon||esy o výmĚfu

nen.lně' 50 h. maj|pÍávo up|alnil plsemně u l/léslskóho út.d( J]|emn |cě' od bo ru životn|h o pÍoí'.d| gýA hospodálské
záměry a požadavky n! zpÍacovánÍ lé9n|ch hospodáiských osnov zai|zovac|ho obýodu J||9mn|cko- PodkkonošÍ Lhúla
k up|atnánIhospodářskýchzáméíi a požadavkú končÍ dn6m 31'8'2o11'

ct.3
1) Nailzcnl méÉla Ígbývá účlnnosti patnáctým dneň po vyh|ášoi|. onem vyhlašen|loholo nař|ton|l. pdn| d.n leho
vyvášenl na úi6dnldoice lýěstského úhdu J||enn|c.'

2) Naflz.n| nú.la 36 zá@oň d€iejňuj. na úi€d.lch des|úch ohenl.h a něstských ú.adú V
působnosll měst. Jllennice - obÉ s oÉ.iénou pisobíBlÍ {zákon člslo 3'412002 sb" o slanoýenl

-,) x, /,,.*/ l^,
./-

mlstoslaÍoslka města J||Emnlco

ýý" é."rc dr.| . :':l :' :, ?'(:,/,''

í'e"l.j


