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město Blansko 
 

 

Nařízení města Blansko č. 4/2019, 
 
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Blansko 

 
 

Rada města Blansko vydává přijetím usnesení č. 12 na své 9. schůzi konané dne 26. března 2019 
v souladu s ustanoveními § 25 odst. 1 a 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“), v návaznosti na ustanovení § 11 a  § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:   
 

Článek 1  
 

(1) Město Blansko vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy ve smyslu § 25 
odst. 1 lesního zákona.   

(2) Lesní hospodářská osnova bude vypracována na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2030 
v zařizovacím obvodu Blansko, který tvoří následující katastrální území: Adamov, Blansko, 
Bořitov, Brťov u Černé Hory, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Dolní 
Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holešín, Holštejn, Horní Lhota u Blanska, Hořice 
u Blanska, Housko, Jedovnice, Jeneč, Jestřebí, Karolín, Klemov, Klepačov, Kotvrdovice, 
Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažánky u Blanska, Lažany, Lipovec u Blanska, Lipůvka, Lubě, 
Malá Lhota, Milonice u Lipůvky, Molenburk, Olešná u Blanska, Olomučany, Ostrov u Macochy, 
Petrovice u Blanska, Rájec nad Svitavou, Ráječko, Rudice u Blanska, Senetářov, Sloup 
v Moravském krasu, Spešov, Suchdol v Moravském krasu, Svatá Kateřina, Svinošice, Šebrov, 
Šošůvka, Těchov, Újezd u Černé Hory, Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, Vilémovice 
u Macochy, Závist, Žďár u Blanska, Žernovník u Černé Hory. 

(3) Lesní hospodářská osnova bude vypracována bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, 
které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního 
zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 
 

Článek 2  
 

(1) Vlastníci lesů ze zařizovacího obvodu Blansko mají právo uplatnit u Městského úřadu Blansko, 
odboru životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, své připomínky a požadavky 
na zpracování lesní hospodářské osnovy, včetně záměru hospodářských opatření. Připomínky 
lze uplatnit písemně, popřípadě ústně do protokolu. Tyto připomínky a požadavky může 
na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář. 

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

(3) Termín pro uplatnění připomínek a požadavků vlastníků lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, 
kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu, se 
stanovuje do  30. září 2019. 

(4) Vlastníci lesů oznámí v termínu uvedeném v předchozím odstavci též skutečnost, že pro své 
lesní pozemky zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 

 
Článek 3 

 
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží bezplatně 
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u Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, 
v době od 1. dubna 2021, a to na základě písemného potvrzení o jejím převzetí. 
 

Článek 4  
 

(1) Toto nařízení musí být zveřejněno zákonným způsobem na úředních deskách příslušných 
obecních úřadů a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a platí do   
31. prosince 2019.  

 
 
 
 
 

Ing. Jiří Crha 
starosta 

 
 
 
 
 
 Ing. František Hasoň Mgr. Ivo Polák 
 1. místostarosta 2. místostarosta 
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