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Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy  
na lesním hospodářském celku Luhačovice, zařizovací obvod 
Uherské Hradiště, kód 608 803 

Rada Města Uherské Hradiště se na své schůzi konané 28.02.2022 usnesením č.  1244/84/RM/2022 
usnesla vydat podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a do-
plnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a 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 toto nařízení města, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov:  

 
Článek 1 

1. Město Uherské Hradiště vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy s platností od 
01.01.2024 do 31.12.2033 dle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona. Zpracování lesních hospodář-
ských osnov zajišťuje Městský úřad Uherské Hradiště jako obecní úřad obce s rozšířenou působností 1) 
vykonávající státní správu lesů. 

2. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který tvoří následující obce 
(města) a katastrální území: 

 

Obec (město) Název katastrálního území 

Bílovice Bílovice u Uherského Hradiště, Včelary 

Březolupy Březolupy 

Částkov Částkov 

Hluk Hluk 

Mistřice Javorovec, Mistřice I, Mistřice II 

Nedachlebice Nedachlebice 

Nedakonice Nedakonice 

Podolí Podolí nad Olšavou 

Popovice Popovice u Uherského Hradiště 

Svárov Svárov u Uherského Hradiště 

Topolná Topolná 

Uherské Hradiště Jarošov u Uherského Hradiště, Mařatice, Míkovice 
nad Olšavou, Sady, Uherské Hradiště, Vésky 

Zlámanec Zlámanec 

 

3. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které 
jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, které si dle § 24 odst. 3 lesního zákona zadaly 
zpracování lesního hospodářského plánu.  
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Článek 2 

1. Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha ze zařizovacího obvodu vymezeného v článku 1 mají právo u 
Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodopráv-
ního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, písemně, popř. ústně do 
protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov, včetně zá-
měru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa 
podat jeho odborný lesní hospodář.  

2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další práv-
nické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a or-
gány státní správy.  

3. Termín pro uplatnění připomínek a požadavků se stanoví do 30.06.2022. 

4. V termínu podle odstavce 3 oznámí vlastníci lesů Městskému úřadu Uherské Hradiště 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 vyžádání u 
orgánu státní správy lesů, tj. Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního pro-
středí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, a to 
kdykoliv po jejím zpracování. Orgán státní správy lesů také oznámí veřejnou vyhláškou lhůtu a místo, kde 
vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa.2) 

 
Článek 4 

Dotčené obecní a městské úřady v zařizovacím obvodu Uherské Hradiště zveřejní toto nařízení na svých 
úředních deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout.  

 
Článek 5 

Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  

 

 

 

          Ing. Stanislav Blaha v.r.      PhDr. Ivo Frolec v.r.    
          starosta města                                                                                 místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

1)  § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 314/2002 Sb., o stano-
vení obcí s pověřeným obecním úřadem, v platném znění 
2)  § 17 odst. 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování  
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