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Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební životního prostředí
a

Vratislavovo náměstí l03,

čj.,
Tel.:

MlJNMNlvťI3o82]20l7

e_moil:

Nové Město na Moravě, dne20.09.2017

566 598 407

tomas.pistek@meu.nmnm.cz

vEŘEJNÁ vyHLÁšra

Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor
stave
ustanovení § 48 odst, 2 písm. d) zákona ě.28gllg95
(lesní zákon), v platném znění (dále jen
,,tesní
podle ustanovení § l l zákona č. 500/1004
Sb.,
s

podle ustanovení § 17 odst. l vyhláŠlcy
Ministentva zemědělství ě.84llgg6Sb., o lesním hospodářském
plánování a ustanovení 25 správníhoádq
§
tímto:
(o
N
,,a

zákona)
0 1.01

v územním zaiizovacím obvodu ZO Nové Město

. 20L7 do 31.12. 2026 (dáte jen,,LHO

NMNM..).

na Moravě, kód

(§ 25 odst. 4 lesního

LHC

610 802, platnou od

KaŽdý vlastník lesníhomajetku (obec, právnická
nebo fyzická osoba) o výměře do 50 hektarů, jehož
les
je zahruut v LHo NMNM, obdŽÍ od
orgánu strátní sprárry lesů bezplatně osnovu, tedy
vlastniclcý
sepaní!
lýkajícíse staw jeho lesa.

u.

Zařizovací obvod LHo NMNM, ve správním obvodu
Městského úřadu Nové Město na Moravě, je
vymeze n přís lušným i katastrálními územ
ím i nrás le duj ícíchobc í:
Bobrová

Dolní Bobrová
Horní Bobrová

Bobrůvka

Bobrůvka

Dlouhé na Moravě

Dlouhé na Moravě

Fryšava pod Žákovou horou

Fryšava pod Žákovou horou

Jimramov

Ubušín

Kadov

Kadov

Křídla

Kffdla

Kuklík

Kuklík

Líšná

Líšftí

Mirošov

Mřošov
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Nové Město na Moravě

Hlinné
Jiříkovice u Nového Města na Moravě
Maršovice u Nového Města na Moravě
Nové Město na Moravě
OIešná na Moravě

Petrovice u Nového Města na Moravě
Pohledec

Rolqfiro naMoravě
slavkovice
Studnice u Ro§rtna
Nová Ves u Nového Města
na Moravě

Podoť

NováVes

u Nového Města na

podolí nad Bobrůvkou

Raěice

Račice

Radešín

Radešín nad Bobnjvkou

Radešínská srnatka

Radešínská swatka

Radňovice

Radňovice

Řeěice

Řečice nad Bobrůvkou

Sněžré

Moravě

Blatiny
Kíítklá
Samotín

vříšť
Tři Studně
Věcov

Tři Studně
Jimramovské pavlovice

Koníkov
Míchov
Odranec
Roženecké Paseky

Věcov
Machovice

Machovice uRo§itna

Lvoíl

Zubří u Nového Města na Moravě

Itr.
Lesní hospodriřská osnova ILHOI obsahuje především.ú9"j,",J::i_i::,(Yj:::::_f:"","rT;1;
jejich lenetickou kvalitu, ásobu dřívíaj,), návrh
dchu porostní půdy, věk ioro.to,
. __l_X_í írXalrl
tr3snla,aieni vlese, opaťení ke splnění účelu
hospodářsk}ch opatření, p"z"a"ur.I o"truny o,ry"ol::
.,rYnias"ni kategorie lesa (eJi jiná než ,,les hospodářský,) a lesnickou mapu,
ustanovení LHO:
vtďruje se na Vás povinnost dodržet tato závanÁ
Pokud LHO
Vlastníte-li max- 3 ha lesa Maximálnícelkovávýšetěžeb(uvádí,jakécelkovémnožstvídřívímůžete
; JŇ platnosti LHovytěžit ze svého iesa; je nepřekročitelná a započítává

ffi.Ířffirffii

se do ní i těžba nahodilá)

Mastníte-li více než 3 ha
lesa

podíl melioračních
Maximální výše těžeb (viz. předešlé). Navíc: Minimální
arevin iri oUnove porostu;při p'"""i j:T:".,l,Ť_í:l.: :_?j
"p""n":rcrcn
"fuTi;ui;;r*;i'";á-k
n" e,eu..rnou tr,rŇ zvýšených nakladů stím
spojených.
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o

změnu Části LHo, t'ýkající se pouze vašeho lesa (např.
o navýšenímaximální výše těžeb z důvodu
kalamity) můžetepoádatorgán státní správy
lesů.

LHo orotokolárně nePřevezmete, můžete ve svém lese těžit dříví
zrisadně jen se souhlasem
odborného lesního hospodáře, popr. orgánu státní
správy lesů.
Polnrd

LHo rovněž obdržíbezplatně odborný lesní hospodář, kteď
vám byl přidělen.

LHo si

Iv.

mŮŽe vlastník lesa_Protokolárně převzít
u orgánu státní správy lesů na Městském úřadu

Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životníhi
prostředí, se sídlem na Vratislavově nám.
103' 592 3l Nové Město na Moravě ve lhůtě
do 31.12. zoiz
,
po,

1rrreaní hodiny:
St 8-17, d 8-15),
Zájemce o Převzetí LHo uvede název katastrálního
územía číslolistu vlastnictví. Nebudou_li převzetí
LHo Přítomni vŠichni sPoluvlastníci příslušnéholesního majetku,
musí přebírajícíosoba předložit kromě

také

občanskéhoprůkazu
předmětem zmocnění.

Ing. Tom}§pistek
ástupce vedoucí odboru

s jasně

formulovaným

nť1
"'.Ě
p7,t1,1
[.l

nat,jlurm,ťl

Toto oznrimení veřejno_u r,yhláŠkou se podte
§ 17 odst l vyhl. MZe ě.8411996 Sb., o tesním
hosPodáhkém Plánování
Provede tak, Žese oznámení ryvěsí nejméně po dobu l5 dnů způsobem
v místě
oblryklýrn.
ou vyhláškou dotčeny, vyvěsí tuto veřejnou
vyhlrišku na místě k tomu určeném a

dálkorry přísfup po dobu 15 dnů. pote bude
veřejná lyhtriška s potwzením o

Vyvěšeno

dne: , . 'i

/g. ,,)

Sejmutodne:

( ao

.?fig#s*l
Razítko a podpis obce, která potvrzuje vyvěšení a
sejmutí veřejné vyhlášky.

Rozdělovnik

q+
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Městys Jimramov; IDDS: pe9b4j8

slí,4

Obec Kadov ; IDDS: pgbvaf
Obec Křídla; IDDS: sh8aq83
Obec Kuklík; IDDS: 6p8a,w9j
Obec Líšuí;IDDS: w44a8jp
Obec Mirošov; IDDS: vbvb7r5
MoraG; IDDS: hqxaq87
ÓÚ". Ňoua Ves u Nového Města na
y67bvir
Město Nové Město na Moravě; IDDS:
Obec Podolí; IDDS: 369brjn
Obec Raěice ; IDDS : íhhaxat
Obec Radeší4IDDS: prav99
ÓÚec nadeSínská Swatka; IDDS: rllsavw8
Obec Radňovice; IDD,§; 2xiay5i
Obec Řečice; IDDS: aayat78
Městys Sněžné; IDDS: uk7bbeu

Studně; IDDS: 8maq7c
IDDS: zrybj3z
Věcov:
Obec

oueirri

Obec Vlachovice;,DD§; u3sas6c
Obec Zubři; IDDS: cc9aug7

