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Město Kadaň 
NARIZENI č. 5/2017 

IV o ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODARSKÝCH osNov 
Rada města Kadaně se na Své schůzi dne 18. května 2017 usnesla vydat V souladu 

S ustanovením § 102 odst. 2, písm. d) ve vazbě na § 11 odst. 2 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, toto nařízení: 

ČI. 1 

› (1) Obec S rozšířenou působností Kadaň vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov (§ 25 odst. 1 lesního zákona). 

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány V zařizovacím obvodu, který je tvořen 
katastrálními územími následujících obcí: 
Obec 

Obec 

Obec 

Obec 
Obec 

Obec 

Obec 

Domašín katastrální území 

Kadaň -` katastrální území 

Klášterec nad Ohří katastrální území 

Kovářská katastrálm' území 
Kryštofovy Hamry katastrální území 

Loučná pod Klínovcem katastrální území 

Měděnec katastrální území

1 

Domašín u Klášterce nad Ohří [630691] 
Louchov [630705] 
Nová Víska u Domašína [63 0721] 
Petlery [630713] 
Podmilesy [630730] 
Bystřice u Kadaně [661899] 
Kadaň [661686] 
Prunéřov [661864] 
Tušimice [771899] 
Hradiště u Vernéřova [780197] 
Klášterecká J eseň [66563 l] 
Klášterec nad Ohří [665 622] 
Kunov [798495] 
Miřetice u Klášterce nad Ohří [665 657] 
Mikulovice u Verněřova [694355] 
Pavlov u Vernéřova [780201] 
Potočná u Vernéřova [780219] 
Vernéřov [780227] 
Kovářská [671 5 09] 
Dolina [736163] 
Čøvný Pøżøk [7775ó1] 
Kryštofovy Hamry [73 6180] 
Přísečnice [736201] 
Rusová [73 6210] 
Háj u Loučné pod Klínovcem [687049] 
Loučná pod Klínovcem [687057] 
Horní Halže [692522] 
Kamenné [692531] 
Kotlina [736l71]



Měděnec [692549] 
Mýtinka [692557] 

obøø Perštejn katastrální území Čflrnýš [719374] 
Ondřejov u Perštejna [719391] 
Perštejn [719404] 
Ráj ov u Perštejna [7194l2] 
Vykmanov u Měděnce [6925 65] 

Obec Vejprty katastrální území České Hamry u Vejprt [62254l] 4 

Vejprty [777579] 

(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. 

ČI. 2 
Lesní hospodářskou osnovou se rozumí osnova pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy 

lesů. Zpracovává se obvykle na dobu 10 let. Osnova bude kromě popisu stavu lesa obsahovat i 

doporuěující hospodářská opatření. Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem 
využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou 
celková výše těžeb, která je nepřekroěitelná, a minimální podíl melioračních a Zpevňujících dřevin 
při obnově porostu. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro 
hospodaření V lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která 
je nepřekročitelná. 

Č1. 3 

(1) Vlastníci lesů Z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu V Kadani - 
odboru životního prostředí 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. ' 

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 30.11.2017. 
(4) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro Své lesy zadali 

zpracování lesního hospodářského plánu. 
ČI. 4 

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

ČI. 5 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a platí do dne 
30. listopadu 2017. 
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