
 1 

 
 Město Vlašim 

 
Nařízení Města Vlašim č. 1/2019 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Vlašim)   
zařizovacího obvodu (ZO Vlašim)  

 
 
Rada města Vlašim jako orgán obce  s rozšířenou působností vydává dne 24.6.2019 
podle ustanovení § 11 a § 102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
(obecní zřízení), v platném znění, zákona č. 314/2002 Sb. a  § 25 odst.2  zákona 
č.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, toto nařízení: 
 

Článek 1 
 
1. Město Vlašim vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
podle § 25 odst.1 zákona č.289/1995 Sb., o lesích, (dále jen „lesní zákon“) v platném 
znění  pro zařizovací obvod  zahrnující tato katastrální území:  
 
Bílkovice, Bolina, Borovnice, Býkovice u Louňovic, Ctiboř, Čechtice, Černičí, 
Dalkovice, Daměnice,  Domašín,  Dub u Kondrace, Dubějovice, Horní Lhota, 
Hradiště, Hrazená Lhota, Chlum u Vlašimi, Chmelná u Vlašimi, Javorník u Vlašimi, 
Jeníkov u Vlašimi, Kamberk, Kladruby u Vlašimi, Kondrac, Křížov pod Blaníkem, 
Kuňovice, Libež, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Mnichovice, Načeradec, 
Nakvasovice, Nemíž, Nesperská Lhota, Nespery, Olešná u Načeradce, Ostrov u 
Veliše, Otročice, Pavlovice u Vlašimi, Pravětice, Pravonín, Psáře, Radošovice u 
Vlašimi, Rataje u Vlašimi, Řimovice, Sedmpány, Sedlečko u Veliše,  Slověnice, 
Soušice, Soutice, Střechov nad Sázavou, Světlá pod Blaníkem, Tehov, Tichonice, 
Tisek, Trhový Štěpánov, Velíš, Vlašim, Vracovice, Vračkovice, Všechlapy nad 
Blanicí, Zdislavice u Vlašimi, Znosim, Řísnice, Slavětín u Načeradce, Zdiměřice u 
Načeradce. 
 
 
 
2. Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Vlašim,  jako 
orgán státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný dle § 48 odst.2 písm d) 
lesního zákona  a vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností.  
 
 
 

Článek 2 
 

1. Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu ve 
Vlašimi, odboru životního prostředí uplatnit písemně (popř. ústně do protokolu) 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. 
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2. 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. 
 
3. Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.10.2019. 
 
4. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své 
lesy zadali samostatně zpracování lesního hospodářského plánu. 
 
 

Článek 3 
 
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, bude 
vyrozuměn orgánem státní správy lesů o datu převzetí osnovy  (dle § 17 vyhlášky 
MZe ČR č.84/1996 Sb.). 
 
 

Článek 4 
 
Toto nařízení se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů působících ve 
správním obvodu Města Vlašim   jako obce s rozšířenou působností.  
 
 
 

Článek 5 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a jeho účinnost končí 
dnem  31.12.2019. 
 
 
 
 
 
 Mgr. Luděk Jeništa, v.r.                                                                Karel Kroupa, v.r 
 
 starosta Města Vlašim                                                                   místostarosta            
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:       
 
 
Sejmuto:           
 


