Město Tanvald
NAŘÍZENÍ č. 2/2011,
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
zařizovacího obvodu Tanvald
Rada města Tanvald se na své schůzi dne 11.5.2011 usnesením č. 158/9/2011 usnesla vydat
na základě zmocnění v § 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 (lesní zákon), a v souladu
s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:

1)

2)

čl. 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 § 25 odst. 1 lesního zákona zpracovávají lesní hospodářské osnovy.
Náklady na zpracování osnov hradí stát.
Na území lesního hospodářského celku lesní hospodářská osnova zařizovacího
obvodu (dále jen „ZO“) Tanvald končí platnost lesních hospodářských osnov k
31.12.2012. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro katastrální území
uvedená ve čl. 3 tohoto nařízení, pro vlastníky lesa, jejichž pozemky byly dosud
součástí lesních hospodářských osnov ZO Jablonec nad Nisou - jih a lesních
hospodářských osnov ZO Jablonec nad Nisou - sever, ve vyjmenovaných
katastrálních územích. Pro shora uvedené fyzické a právnické osoby zadává město
Tanvald zpracování lesních hospodářských osnov na dobu platnosti od 1.1.2013 do
31.12.2022, to je na 10 let.

čl. 2
Fyzické a právnické osoby, vlastnící lesy v katastrálních územích uvedených v čl. 3 o výměře
menší než 50 ha, mají právo v termínu do 30.9.2011 oznámit písemně Městskému úřadu
Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí, své hospodářské záměry a požadavky na
zpracování osnov.
čl. 3
Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro následující katastrální území: celé
katastrální území Albrechtice v Jizerských horách, Bohdalovice, Desná I, Desná II,
Desná III, Jiřetín pod Bukovou, Haratice, Lhotka u Zlaté Olešnice, Plavy, Smržovka,
Stanový, Šumburk nad Desnou, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice Navarovská,
Zlatá Olešnice Semilská a části katastrálních území Polubný, Rejdice a Příchovice u
Kořenova. Zařízení se nebude týkat území, ve kterém vykonává právo hospodaření ve
státních lesích právnická osoba – Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, jež zde i
vykonává funkci odborného lesního hospodáře tzv. ze zákona.
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Hranice lesní hospodářské osnovy ZO Tanvald v dělených katastrálních územích, tj. v k.ú.
Polubný, k.ú. Rejdice a k.ú. Příchovice u Kořenova kopíruje silnici PK I/10 od mostu přes
Jizeru v Dolním Kořenově až po motorest na Tesařově, kde odbočuje na silnici PK II/290
směrem na Příchovice a Rejdice.
čl. 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.6.2011.
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