
 

 

 
Rada Města Vítkova se dne 27.4.2021 usnesla (č. 1849/49) na vydání dále uvedeného Nařízení  

 
Nařízení  Města Vítkov č. 1/2021 ze dne 27.4.2021 

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 
 

     Rada Města Vítkov se usnesla dne 27.4.2021 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 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto nařízení, 
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov:  
 

Článek 1 
     Město Vítkov vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle ustanovení § 25 
odst. 1 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který 
tvoří následující katastrální území:  
 

 
614718 Březová u Vítkova 

615501 Budišov nad 
Budišovkou 

619761 Čermná ve Slezsku 

636223 Gručovice 

615510 Guntramovice 

656691 Jančí 

781134 Jelenice 

783081 Klokočov u Vítkova 

675431 Kružberk 

679992 Leskovec u Vítkova 

680184 Lesní Albrechtice 

615544 Lesy 

706809 Lhotka u Vítkova 

692778 Melč 

698601 Moravice 

706388 Nové Lublice 

930555 Nové Oldřůvky I 

798371 Nové Oldřůvky 

706817 Nové Těchanovice 

781142 Nové Vrbno 

723916 Podlesí nad Odrou 

738018 Radkov u Vítkova 

675440 Staré Lublice 

754625 Staré Oldřůvky 

675458 Staré Těchanovice 

615536 Svatoňovice 

781151 Větřkovice u Vítkova 

782998 Vítkov 

930563 Hadinka 



 

 

 
     Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, 
které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, kteří si dle § 24 odst. 3 lesního zákona 
zadali zpracování lesního hospodářského plánu.  
 
 

Článek 2 
     Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského 
úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, nám. J. Zajíce 7, 749 01 
Vítkov, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování 
lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky 
může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.  
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.  
Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 30.9.2021 
V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování 
lesního hospodářského plánu.  
 

Článek 3 
     Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží bezplatně na základě 
převzetí.  
 

Článek 4 
     Dotčené obecní úřady v zařizovacím obvodu Města Vítkov zveřejní toto nařízení na úředních 
deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout.  
 

Článek 5 
Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 31.12.2021. 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Smolka                                                                          Mgr. Martin Šrubař 
        starosta                                                                                       místostarosta 

  
Vyvěšeno: 

Sejmuto: 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
razítko a podpis obecního(městského) úřadu 
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