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MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ  
 

N a ř í z e n í  č í s l o  1 / 2 01 0  
města Mnichovo Hradiště 

 

ze dne 31.5.2010, 
 

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího 
obvodu Mnichovo Hradiště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo 

Hradiště a stanovení termínu pro vznesení připomínek a požadavků ke zpracování. 
 
Rada města Mnichovo Hradiště se dne 31.05.2010 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 
2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle 
ustanovení § 25 odst. 2 a ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) toto nařízení:  
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
(1) Město Mnichovo Hradiště vyhlašuje pro zjištění stavu lesa a výkon státní správy záměr zadat 

zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst. 1 a 2 lesního zákona) s účinností od 1.1.2012 
do 31.12.2021. 

(2) Lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) se zpracovávají pro všechny fyzické a právnické 
osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský 
plán. 

(3) Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro zařizovací obvod Mnichovo Hradiště, jenž 
zahrnuje následující obce a katastrální území: 

 
obec katastrální území  

Bílá Hlína Bílá Hlína 
Boseň Boseň, Mužský  
Branžež  Branžež  
Březina   Březina u Mn. Hradiště 
Dolní Krupá  Dolní Krupá u Mn. Hradiště 
Horní Bukovina   Horní Bukovina 
Chocnějovice  Drahotice,  Chocnějovice,  Rostkov,  Sezemice,  Sovenice u  Mn.     
                                                Hradiště 
Jivina  Jivina 
Klášter Hradiště n. Jizerou Klášter Hradiště n. Jizerou 
Kněžmost  Koprník, Lítkovice u Kněžmostu, Malobratřice, Kněžmost, 

Násedlnice, Solec, Srbsko, Suhrovice, Úhelnice 
Koryta  Koryta u Mn. Hradiště 
Loukov  Loukov u Mn. Hradiště 
Loukovec   Loukovec 
Mnichovo Hradiště   Dneboh, Hoškovice, Mnichovo Hradiště, Olšina, Podolí u Mn. 

Hradiště, Sychrov nad Jizerou, Veselá u Mn. Hradiště, Lhotice 
u Bosně  

Mohelnice n. Jizerou Mohelnice n. Jizerou 
Mukařov   Borovice, Mukařov u Jiviny, Vicmanov 
Neveklovice   Neveklovice 
Ptýrov   Ptýrov 
Rokytá  Dolní Rokytá, Horní Rokytá 
Sezemice   Sezemice 
Strážiště  Kozmice u Jiviny,  Strážiště u Jiviny 
Žďár Žďár u Mn. Hradiště, Žehrov 
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Článek 2 
Práva a povinnosti fyzických, právnických osob a orgánů státní správy 

 
(1) V řešeném území fyzické a právnické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo 

povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy mohou uplatnit své připomínky a požadavky na 
zpracování LHO v termínu nejpozději do 30.9.2010, a to podáním příslušnému orgánu státní správy 
lesů (Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí, 
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště). 

(2) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají právo do téhož 
termínu oznámit příslušnému orgánu státní správy lesů (viz předchozí odstavec) své hospodářské 
záměry a požadavky na zpracování LHO. 

(3) Náklady spojené se zpracováním LHO, hradí stát prostřednictvím příslušného orgánu státní 
správy lesů, coby zadavatele. 

 

 
Článek 3 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaroslav Myška v.r. Arnošt Vajzr v.r.  
 starosta města  místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz   
                Vyvěšeno dne:                   Sejmuto dne:                                                         .............................                                    ............................... 
 

                             
                     .....................................................                   ...................................................  
              

                     osoba pověřená vývěsní službou   osoba pověřená vývěsní službou 
                               
 
 
        ....................................................                               ...................................................  
               podpis, razítko úřadu                                                            podpis, razítko úřadu 

 

Toto nařízení bylo dále zasláno k vyvěšení na úředních deskách obcí uvedených v článku 1 tohoto nařízení. 


