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Rada Města Nepomuk se na svém zasedání ze dne 22.06.2020 usnesla vydat v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 pís. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů 

a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 pís. 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“),  

nařízení č. N 01/2020: 
 

Článek 1 
 

1) Rada města Nepomuk v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona a § 13 odst. 1 a 3  

vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
 

Vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031 
 

2) Zpracování lesních hospodářských osnov bude zadáno pro zařizovací obvod ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Nepomuk, který tvoří katastrální území následujících obcí: 

 

Čmelíny: k.ú. Čmelíny, Víska 
 

Čížkov: k.ú. Čečovice, Čížkov u Blovic, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka u Čížkova,

 Železný Újezd 
 

Hradiště: k.ú. Bezděkov u Kasejovic, Hradiště u Kasejovic, Záhorčičky 
 

Chlumy: k.ú. Chlumy 
 

Kasejovice: k.ú. Chloumek u Kasejovic, Kasejovice, Kladrubce, Podhůří u Nepomuka, 

 Polánka u Kasejovic, Přebudov, Řesanice, Újezd u Kasejovic 
 

Klášter: k.ú. Klášter u Nepomuka 
 

Kozlovice: k.ú. Kozlovice u Nepomuka 
 

Kramolín: k.ú. Kramolín u Nepomuka 
 

Mileč: k.ú. Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří u Milče, Želvice 
 

Mladý Smolivec: k.ú. Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice 
 

Mohelnice: k.ú. Mohelnice u Nepomuka, 
 

Měcholupy: k.ú. Měcholupy u Blovic 
 

Nekvasovy: k.ú. Nekvasovy 
 

Nepomuk: k.ú. Dvorec, Nepomuk 
 

Neurazy: k.ú. Klikařov, Neurazy, Nová ves u Nepomuka, Partoltice, Radochovy, 



Stránka 2 z 3 

 Soběsuky u Nepomuka, Vojovice 
 

Nezdřev: k.ú. Nezdřev 
 

Oselce: k.ú. Kotouň, Nová Ves u Horažďovic, Oselce 
 

Polánka: k.ú. Polánka u Nepomuka 
 

Prádlo: k.ú. Novotníky, Prádlo 
 

Sedliště: k.ú. Sedliště nad Úslavou 
 

Srby: k.ú. Srby nad Úslavou 
 

Tojice: k.ú. Tojice 
 

Třebčice: k.ú. Třebčice 
 

Vrčeň: k.ú. Vrčeň 
 

Žinkovy: k.ú. Březí u Žinkov, Kokořov, Žinkovy 
 

Životice: k.ú. Životice u Kasejovic 

 

3) Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 26, odst. 2 lesního zákona 

hradí stát. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány 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) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají právo dle § 25 odst. 2 

lesního zákona u Městského úřadu Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí, orgánu státní 

správy lesů, nám. A. Němejce 63, 335 01  Nepomuk písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit 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. 

2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit dle 

ustanovení § 26. odst. 3 lesního zákona také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem 

chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a dále dotčené orgány státní správy. 

3) Termín pro uplatnění hospodářských záměrů a požadavků vlastníků lesů o výměře menší než      

50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle ustanovení § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování 

lesního hospodářského plánu, a dalších právnických a fyzických osob, jejichž práva, právem 

chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a dotčených orgánů státní správy, se dle 

ustanovení § 25  a 26 lesního zákona stanovuje do 31.10.2020.  

4) V případě, že si vlastník lesa o výměře menší než 50 ha  nechá vypracovat lesní hospodářský plán, 

oznámí tuto skutečnost orgánu státní správy lesů rovněž v termínu do 31.10.2020. 

 

Článek 3 
 

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na 

Městském úřadu Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí po jejím zpracování, po dobu její 

platnosti, a to bezplatně na základě písemného protokolu o jejím převzetí. 

 



Stránka 3 z 3 

 

Článek 4 
 

Dotčené obecní úřady v zařizovacím obvodu města Nepomuk zveřejní toto nařízení na úředních 

deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout. 

 

 

Článek 5 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a jeho účinnost končí dnem 

31.10.2020. 

 

 

 

 

 

   

………………………………………….. …......………………………………… 

 Ing. Jiří Švec Vladimír Vokurka 

         starosta města Nepomuk místostarosta města Nepomuk 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………… 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: ………………………… 

 


