
                                                                                                                        

 Nařízení města Ostrov č. 1/2020, 
 

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
 

Rada města Ostrov se usnesla na svém zasedání konaném dne 24. 2. 2020 vydat, na 

základě § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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:  
 

Článek 1 
 

(1) Město Ostrov vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro 

zařizovací obvod Plešivec - Ostrov / § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon)/, s platností od 1.1.2022 do 31.12.2031. Zařizovací 

obvod je vymezen takto: na severní straně státní hranicí mezi ČR a SRN a dále na západní 

straně hranicemi mezi katastry Potůčky x Jelení u Nových Hamrů a Nové Hamry, Horní 

Blatná x Nové Hamry,  Pernink x Nové Hamry, Oldřichov u Nejdku, Pstruží u Merklína x 

Oldřichov u Nejdku, Vysoká Štola a Lužec u Nejdku, Odeř x Lužec u Nejdku a Děpoltovice, 

Ruprechtov u Hroznětína x Děpoltovice a Nivy, Hroznětín x Podlesí u Sadova, Hájek u 

Ostrova x  Podlesí u Sadova, Sadov a Lesov, Nová Víska x Lesov, Bor a Stráň, Moříčov x 

Radošov u Kyselky, Velichov x Radošov u Kyselky, Doupovské Hradiště x Kyselka, 

Šemnice, Andělská Hora, Žalmanov, Stružná dále pak severním směrem po hranicích 

katastrálních území Doupovské Hradiště, Velichov, Vojkovice nad Ohří, Vojkovice u 

Hradiště II, Jakubov a Vojkovice u Hradiště I s hranicí vojenského újezdu Hradiště a po té 

severním směrem hranicemi mezi katastry Jakubov x Stráž nad Ohří, Damice x Stráž nad 

Ohří, Krásný Les x Stráž nad Ohří a Osvinov a  Vrch x Osvinov dále po hranicích 

s Ústeckým krajem až ke státní hranici. 

       Samostatně pak zpracování lesních hospodářských osnov pro katastrální území Stráž u 

Hradiště I a Stráž u Hradiště II. 
 

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro zařizovací obvod, který je tvořen 

katastrálními územími následujících obcí: 
 

Abertamy - katastrální území: Abertamy, Hřebenná 

Boží Dar -  katastrální území Boží Dar, Ryžovna 

Hájek - katastrální území Hájek u Ostrova, Nová Víska 

Horní Blatná - katastrální území Horní Blatná 

Hroznětín - katastrální území Bystřice u Hroznětína, Hroznětín, Odeř, Ruprechtov u  

                    Hroznětína 

Jáchymov - katastrální území Jáchymov, Popov u Jáchymova 

Krásný Les - katastrální území Damice, Krásný Les, Léno, Plavno, Vrch 

Merklín - katastrální území Lípa, Merklín u Karlových Var, Olříš u Merklína, Pstruží u         

                 Merklína 

Ostrov - katastrální území  Arnoldov, Dolní Žďár u Ostrova, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár           

               u Ostrova, Kfely u Ostrova, Květnová, Maroltov, Moříčov, Ostrov nad Ohří,  

               Vykmanov u Ostrova 

Pernink -  katastrální území Pernink 

Potůčky -  katastrální území Potůčky 

Velichov - katastrální území  Velichov 

Vojkovice - katastrální území Jakubov, Vojkovice nad Ohří, Vojkovice u Hradiště I,      

                    Vojkovice u Hradiště II 



Doupovské Hradiště - Doupovské Hradiště 

Stráž nad Ohří - Stráž u Hradiště I, Stráž u Hradiště II 
  
(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. 
 

Článek 2 
 

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Ostrov, 

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) Právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou 

být dotčeny, a orgány státní správy mohou uplatnit své připomínky a požadavky na 

zpracování lesních hospodářských osnov nejpozději v termínu uvedeném v odst. 3 tohoto 

článku. 

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 17.3.2020. 

(4)  V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali 

zpracování lesního hospodářského plánu. 
 

Článek 3 
 

Vlastník lesa, pro kterého bude zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání 

na MěÚ Ostrov, odboru životního prostředí, v době od 1.7.2022 do 31.12.2031, a to bezplatně 

na základě písemného potvrzení o jejím převzetí. 
 

Článek 4 
 

Obecní a městské úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých 

úředních deskách. 
 

Článek 5 
 

(1) Toto nařízení Města  Ostrov nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 

vyhlášení.  

(2) Den vyhlášení je 2.3.2020.               

 

 

    Ing.Jan Bureš, v.r.                                                                         Ing. Marek Poledníček, v.r.  

       starosta města                                                                                  místostarosta města 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

 

 

  

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


