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Rada města Žamberka se na svém zasedání dne 16.04.2009 usnesla vydat v souladu s ust. § 25 
odst. 2  zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ust. §  11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  
  

Čl. 1 
Předmět úpravy 

(1)  Pro 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 ust. § 25 
odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovávají lesní hospodářské osnovy. 
Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov hradí stát. 

(2)  Na území lesního hospodářského celku Rychnov nad Kněžnou končí k 31.12.2010 
platnost dříve zpracovaných lesních hospodářských osnov.  

(3)  Město Žamberk vyhlašuje  záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle 
ust. § 25 odst. 2 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány 
v zařizovacím obvodu Rychnov nad Kněžnou pro katastrální území nebo jejich části 
uvedená v článku 2 tohoto nařízení. 

(4)  Platnost lesních hospodářských osnov, které jsou předmětem výše uvedeného záměru, 
je stanovena na 10 let, a to na období od 01.01.2011 do 31.12.2020.  
  

Čl. 2 
Určení území 

Lesní hospodářské osnovy budou v obvodu obce s rozšířenou působnosti Žamberk 
zpracovány pro následující katastrální území (nebo jejich části): 



Kameničná, Kunvald, Záchlumí, Litice nad Orlicí, Helvíkovice, Žamberk, Klášterec nad 
Orlicí a Česká Rybná u Žamberka. 
  

Čl. 3 
(1)  Vlastníci lesů v uvedeném zařizovacím obvodu mají právo u Městského úřadu 

Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit své požadavky na 
zpracování lesních hospodářských osnov písemně nebo ústně do protokolu, a to včetně 
svých hospodářských záměrů.  

(2)  Připomínky a požadavky mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž 
práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny. 

(3)  Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanovuje do 31.08.2009. 
V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesa případně též skutečnost, že pro své lesy 
zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 

  
  

Čl. 4  
Lhůta a místo, kde vlastník lesa obdrží bezplatně zpracovanou lesní hospodářskou osnovu 
týkající se jeho lesa, bude oznámena veřejnou vyhláškou. 
  

Čl. 5 
(1)  Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení. 
(2)  Nařízení se zároveň zveřejňuje na úředních deskách obecních úřadů uvedených 

v zařizovacím obvodu tohoto nařízení. 
  
  
   
  
            Jiří Dytrt                                                    Petr Andrle 
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