Město Česká Lípa
Nařfzení

města Česk~íLípa

3/2012

Č.

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
pro zařizovací obvod Česká Lípa

Rada města Česká Lípa se na svém zasedání dne 28. března 2012
usnesla \ souladu
s ustanoveními § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 pisrn. d) zákona
I 28i2000 Sb .. o obcích (obecní
zřízení). ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) pod usnesením č. 415/.AJ2012
vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona Č. 289i1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů. ve ZI1t:I1Í pozdejších předpisů (dále jen lesní zákon) a v souladu
s ustanovením
§ I J vyhlášky
84l] 996 Sb.,
o lesním hospodářském
plánování
toto
č.

č.

nařízení:

ČI. 1
Úvodní ustanovení
Rada města Česká Lípa tímto nařízením
vyhlašuje zarner zadat zpracování
lesních
hospodářských osnov (dále jen .,LHO'") podle zvláštního právního předpisu, kterým je lesní
zákon,

ČI. 2
Právní úprava
J}

Zpracování LHO zajišťuje Městský úřad Česká Lípa. odbor životního prostředí. jako
orgán státní správy lesů příslušný
dle § 48 odst. 2 písmo d) lesního zákona a
vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na
zpracováni LI 10 hradí stát.

2)

Pro všechny lesy (1 výměře
osob. pokud pro ně neni
s ustanovením
!i 25 odst. I
Náklady na zpracování osnov

menší než 50 ha \1:: vlastniciví fyzických a právnických
vypracovaný
lesní hospodářský plán. se v souladu
lesního zákona zpracovávají
lesní hospodářské
osnovy.
hradí stát.

3) Na území lesního hospodářského
celku
hospodářských
osnov dne 31.12.2013.

Česká

Lípa

končí

platnost

lesních

4) LHO budou
zpracovány
pro katastrální území uvedená v čl. -I tohoto nahl, ni
pro vlastníky lesa, jejichž pozemky byly dosud součástí lesních hospodářských 05110\'
zařizovaciho obvodu Česká Lípa.
S) Pro fyzické a právnické osoby uvedené v odst. 1 zadává město Česká l.ipa jako obec
s rozšířenou pusobnosri zpracování LHO pro zařizovací obvod Česká Lípa na dobu 10
let s platnosti od (JI.OI.~OI4 do 31.12, 1023.

