MĚSTO TIŠNOV
RADA MĚSTA TIŠNOVA

NAŘÍZENÍ
MĚSTA TIŠNOVA

č. 6/2020,
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov

Rada města Tišnova se usnesla dne 20.5.2020 vydat usnesením č. RM/31/12/2020 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, a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. 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“), toto nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov:
Článek 1
1. Město Tišnov vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 25
odst. 1 lesního zákona.
2. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány na období od 01.01.2022 do 31.12.2031 ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov v zařizovacím obvodu Tišnov, který je tvořen katastrálními
územími:
Běleč u Lomnice, Blahoňov, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov u Lomnice, Brusná, Březina u Tišnova,
Bukovice u Rohozce, Černvír, Čížky, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Hájek
u Tišnova, Heroltice u Tišnova, Hluboké Dvory, Holasice u Veverské Bítýšky, Horní Loučky, Hradčany
u Tišnova, Husle, Jamné u Tišnova, Jilmoví, Kaly, Katov, Klokočí u Olší, Křeptov, Křižínkov, Křížovice,
Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky u Veverské Bítýšky, Litava, Lomnice u Tišnova, Lomnička
u Tišnova, Lubné, Malhostovice, Maňová, Maršov u Veverské Bítýšky, Nedvědice pod Pernštejnem,
Nelepeč, Níhov, Nuzířov, Ochoz u Tišnova, Olší u Tišnova, Osiky, Pejškov u Tišnova, Pernštejn,
Pernštejnské Jestřabí, Podolí u Borače, Prosatín, Předklášteří, Rakové, Rašov, Rohozec u Tišnova,
Rojetín, Řepka, Řikonín, Sentice, Skalička u Tišnova, Skryje, Strhaře, Střemchoví, Svatoslav u Tišnova,
Synalov, Šerkovice, Štěpánovice u Tišnova, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší,
Veselí u Lomnice, Víckov, Vohančice, Vratislávka, Všechovice u Tišnova, Zahrada, Zhoř u Rohozce,
Žďárec, Železné a Žernůvka.
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, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona
zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2
1. Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského
úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, nám. Míru 111, 666 16 Tišnov, své připomínky a požadavky
na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Připomínky lze

uplatnit písemně, popřípadě ústně do protokolu. 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 uplatnění připomínek a požadavků vlastníků lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch,
kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu, se stanovuje
do 30. září 2020.
4. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů též skutečnost, že pro své lesní pozemky zadali zpracování
lesního hospodářského plánu.

Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží bezplatně u Městského
úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, v době od 1. dubna 2022, a to
na základě písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 4
1. Toto nařízení musí být zveřejněno zákonným způsobem na úředních deskách příslušných obecních
úřadů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Ing. Karel Souček
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