
Nařízení města Dvůr Králové nad Labem 
č. 1/2020, 

 

 
 

 

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov 

 
 
Rada města Dvůr Králové nad Labem přijala na svém 51. zasedání dne 17.06.2020 usnesení č. 
R/381/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem, kterým vydává v souladu s § 11 odst. 
2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění 
(dále jen „zákon o lesích“) toto nařízení města Dvůr Králové nad Labem: 
 
 

I. 
Předmět úpravy 

 
1. Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov s platností od 01.01.2022 do 31.12.2031.   
 
2. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen 

těmito katastrálními územími: 
 

Borovnice u Staré Paky, Borovnička, Choustníkovo Hradiště, Verdek, Zboží u Dvora 
Králové, Kocbeře, Kladruby u Kohoutova, Kohoutov, Horní Vlčkovice, Mostek, Souvrať, 
Dolní Nemojov, Horní Nemojov, Nový Nemojov, Starobucké Debrné, Huntířov, Kocléřov, 
Komárov u Dvora Králové, Záboří u Dvora Králové, Dolní Vlčkovice, Debrné u Mostku. 
 
Hranice zařizovacího obvodu tvoří hranice katastrálních území na obvodu tohoto území. 



II. 

Práva vlastníků 

 

1. Pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, 

pokud pro ně není vypracovaný lesní hospodářský plán, se v souladu s ustanovením § 48 

odst. 2 písm. d) zákona o lesích, zpracovávají lesní hospodářské osnovy. 
 

 

2. Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, odboru životního prostředí – orgánu státní správy lesů, písemně 

(popřípadě ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování 

lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření.  

 

3. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i odborný 

lesní hospodář. V připomínkách a požadavcích na zpracování lesních hospodářských osnov 

je vždy potřeba uvést vlastníka dle výpisu z  katastru nemovitostí, parcelní číslo pozemku 

a katastrální území. 

 

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.  

 
III. 

Termíny a převzetí osnov 
 

1.  Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají právo v termínu do 
31.10.2020 oznámit písemně Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru 
životního prostředí – orgánu státní správy lesů, své hospodářské záměry a požadavky na 
zpracování lesních hospodářských osnov a to buď osobně nebo prostřednictvím svého 
odborného lesního hospodáře.  

 
4. V termínu do 31.10.2020 oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy 

zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 
 
5. Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání 

v oznámeném termínu na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, odboru životního 
prostředí – orgánu státní správy lesů, a to bezplatně na základě písemného potvrzení o 
jejím převzetí. 

 
IV. 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona o obcích patnáctým dnem 
následujícím po jeho vyhlášení.  
 



V. 
Závěrečné ustanovení 

Nařízení se zároveň zveřejní na úředních deskách obecních úřadů, na jejichž katastrálním 
území se lesní hospodářské osnovy zpracovávají s tím, že zůstane vyvěšeno až do 
31.10.2020. 
 
Tímto nařízením se ruší nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2010, kterým se vyhlásil 
záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov s platností od 01.01.2012 do 
31.12.2021. 
 

 

 

 

Ing. Jan Jarolím v. r.      Mgr. Alexandra Jiřičková v. r. 
starosta        místostarostka  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  
 
 
 
Sejmuto dne:  
 
 
 
Na elektronické úřední desce zveřejněno od: 

 


