
Nařízení statutárního města Přerov 
č.  1/2018, 

 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
 
 

Rada města Přerova se na své 96. schůzi dne 28. června 2018 usnesením č. 3996/96/10/2018 
usnesla vydat na základě § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písmo d) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 25 odst. 2 a 48 odst. 2 
písmo d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) toto nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat 
zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zřizovací obvod Přerov: 

 
 

Článek 1 
 

(1) Statutární město Přerov vyhlašuje záměr zadat zpracování LHO dle § 25 odst. 1 lesního 
zákona. Zpracování LHO zajišťuje Magistrát města Přerova, jako orgán státní správy lesů, 
vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
 

(2) LHO 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. Doba platnosti LHO zadávaných ke zpracování 
se stanovuje od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2029. 
 

(3) LHO budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je územně totožný s rozšířenou 
působností Přerov a který tvoří následující katastrální území: Beňov, Bezuchov, Bochoř, 
Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čekyně, Čelechovice u Přerova, Dluhonice, Dobrčice, 
Domaželice, Dřevohostice, Henčlov, Horní Moštěnice, Hradčany na Moravě, Kanovsko, 
Kojetín, Kokory, Kozlovice u Přerova, Křenovice u Kojetína, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, 
Lhotka u Přerova, Lipová u Přerova, Líšná u Přerova, Lobodice, Měrovice n. Hanou, 
Nahošovice, Oldřichov na Moravě, Oplocany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Penčice, 
Penčičky, Podolí u Přerova, Polkovice, Popůvky u Kojetína, Prosenice, Proseničky, 
Prusínky, Prusy, Předmostí, Přerov, Přestavlky u Přerova, Radkova Lhota, Radkovy, 
Radslavice u Přerova, Radvanice u Lipníka n. Bečvou, Rokytnice u Přerova, Říkovice 
u Přerova, Sobíšky, Stará Ves u Přerova, Sušice u Přerova, Šišma, Tovačov, Troubky 
n. Bečvou, Tučín, Turovice, Uhřičice, Újezdec u Přerova, Věžky u Přerova, Vinary 
u Přerova, Vlkoš u Přerova, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice, Žeravice. 

 
 

Článek 2 
 

(1) Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha ze zařizovacího obvodu uvedeného v čl. 1 odst. 3 
mají právo u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování 
LHO, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může 
na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář. Připomínky 
a požadavky na zpracování LHO mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, 



jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní 
správy. 
 

(2) Termín pro oznámení připomínek a požadavků dle odst. 1 se stanoví do tří měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto nařízení. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též 
skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 

 
 

Článek 3 
 

Vlastník lesa, pro který byla zpracována LHO, ji obdrží bezplatně na základě vyžádání 
u Magistrátu města Přerova. 

 
 

Článek 4 
 

Dotčené obecní úřady v zařizovacím obvodu uvedeném v čl. 1 odst. 3 toto nařízení zveřejní 
na svých úředních deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout. 

 
 

Článek 5 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti 20. července 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Vladimír Puchalský       Pavel Košutek 
              primátor               náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 3.7.2018 
 
 
Sejmuto dne: 19.7.2018 


