
 
 
 
 
 

 
 
 

STATUTÁRNÍ   M ĚSTO   OLOMOUC 
 

NAŘÍZENÍ č.  5/2017 
 

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
„OLOMOUC – JIH“  

 
 
 
Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 6. 2017 vydat dle § 25 odst. 2 a 48 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lesní zákon“), a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  

 
 

Článek 1 

(1) Statutární město Olomouc vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov „ Olomouc - jih“.1 Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Magistrát 
města Olomouce, (odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, vykonávající 
působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.2 

(2) Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 
správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických 
a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán.3 

(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu „Olomouc – jih“ 
na území lesního hospodářského celku Prostějov. Tento zařizovací obvod je tvořen 
katastrálními územími následujících obcí:  

 
Obec Katastrální území 
Blatec Blatec 
Bystročice Bystročice 
  Žerůvky 
Daskabát Daskabát 
Doloplazy u Olomouce Doloplazy u Olomouce 
Drahanovice Drahanovice 
  Lhota pod Kosířem 

                                                           
1  § 25 odst. 1 lesního zákona 
2 § 66 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon  č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností 

3  § 24 odst. 3 lesního zákona 
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  Ludéřov 
Dub nad Moravou Dub nad Moravou  
Grygov Grygov 
Hněvotín Hněvotín 
Charváty Charváty  
Kozlov Kozlov u Velkého Újezdu 
  Kozlov u Velkého Újezdu I 
Kožušany Kožušany 
  Tážaly 
Krčmaň Krčmaň 
Loučany Loučany na Hané 
Luběnice Luběnice 
Lutín Lutín 
  Třebčín 
Majetín Majetín 
Náměšť na Hané Náměšť na Hané 
Přáslavice Přáslavice u Olomouce 
Slatinice Slatinice na Hané 
  Lípy 
Suchonice Suchonice 
Svésedlice Svésedlice 
Těšetice Těšetice u Olomouce 
  Rataje u Olomouce 
  Vojnice u Olomouce 
Tršice Tršice 
  Hostkovice 
  Lipňany 
  Přestavlky 
  Vacanovice 
  Zákřov 
Ústín Ústín 
Velký Týnec Velký Týnec 
  Čechovice 
  Vsisko 
Velký Újezd Velký Újezd 
Věrovany Věrovany  

 
 

Článek 2 

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Magistrátu města 
Olomouce 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 
také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo 
povinnosti mohou být dotčeny a orgány státní správy.  

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31. 8. 2017.  

(4) Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali 
zpracování lesního hospodářského plánu. 
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Článek 3  

Vlastník lesa, pro kterého bude vypracována osnova, ji obdrží na vyžádání u zadavatele, 
a to bezplatně. Lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa, oznámí 
orgán státní správy lesů veřejnou vyhláškou.4 

 

Článek 4 

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních 
deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout. 
 

 
Článek 5 

(1) Tímto nařízením se zrušuje Nařízení statutárního města Olomouce č. 3/2007 o vyhlášení 
záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (Olomouc – jih). 

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.   

    
 
 
 
 

 
 
 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph. D. v.r. 
primátor 

 JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
1. náměstek primátora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyvěšeno dne: 14. 6. 2017 
pod č.j.:  SMOL/140836/2017/OKT/PERS/Pos 
sejmuto dne: 30.6.2017 

                                                           
4 § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 

 


