
MĚSTO TURNOV 
 

Nařízení Města Turnova č. 2/2016, 
kterým se vyhlašuje záměr zadat  

zpracování lesních hospodářských osnov Turnov-jih 
 

Rada Města Turnova se na svém zasedání dne 13. 4. 2016 usnesením rady města 

č. 197/2016 usnesla vydat na základě § 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 zá-

kon), § 13 vyhlášky 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování, a v souladu s § 11, § 61 

odst. 2 písm. a), § 66 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-

ní), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení Města Turnova: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Město Turnov vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen 

LHO, nebo osnovy) Turnov-jih s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027 na území současně 

zařízeného lesního hospodářského celku č. 504 804 LHO Turnov-Hořicko s končící platností 

k 31. 12. 2017. Na tomto území pro celá katastrální území uvedená v článku 3 budou zpraco-

vány LHO Turnov-jih. Zpracování osnov zadá Město Turnov, náklady na zpracování osnov 

dle § 26 odst. 2 lesního zákona hradí stát. Osnovy se zpracovávají pro všechny lesní majetky 

o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není vy-

pracovaný lesní hospodářský plán, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 lesního zákona a § 13 

vyhlášky 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.  

    

Článek 2 

Záměry a požadavky vlastníků lesů 

Fyzické a právnické osoby, vlastnící lesy v katastrálních územích, uvedených v článku 3, 

o výměře celkového lesního majetku menšího než 50 ha, mají právo v termínu do 30. 9. 2016 

oznámit písemně Městskému úřadu Turnov, odboru životního prostředí, své hospodářské zá-

měry a požadavky na zpracování osnov, případně oznámí, že si pro svůj majetek zadaly zpra-

cování lesního hospodářského plánu. 

 

Článek 3 

Vymezení zařizovacího obvodu území LHO 

Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro následující celá katastrální území (kata-

strální území, číslo katastrálního území, obec): 

1. Bělá u Turnova, 695572, Mírová pod Kozákovem 

2. Hnanice pod Troskami, 639982, Hrubá Skála 

3. Holenice, 640948, Holenice 

4. Hrubá Skála, 648574, Hrubá Skála 

5. Kacanovy, 661571, Kacanovy 

6. Karlovice, 663328, Karlovice 

7. Křečovice pod Troskami, 742066, Rovensko pod Troskami 

8. Ktová, 676853, Ktová 

9. Lestkov pod Kozákovem, 738417, Radostná pod Kozákovem 

10. Loktuše, 695637, Mírová pod Kozákovem 

11. Mašov u Turnova, 771686, Turnov 



12. Modřišice, 697940, Modřišice 

13. Olešnice u Turnova, 710393, Olešnice 

14. Rovensko pod Troskami, 742082, Rovensko pod Troskami 

15. Sekerkovy Loučky, 695670, Mírová pod Kozákovem 

16. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, 639991, Rovensko pod Troskami 

17. Tatobity, 765201 Tatobity 

18. Troskovice, 768588, Troskovice 

19. Turnov, 771601, Turnov 

20. Václaví, 796531, Rovensko pod Troskami 

21. Volavec, 738433, Radostná pod Kozákovem 

22. Všeň, 787256, Všeň 

23. Vyskeř, 787744, Vyskeř 

24. Žernov, 796549, Žernov 

25. Žlábek, 765228, Tatobity 

 

Článek 4 

Účinnost a závěrečná ustanovení 

Toto nařízení bude vyhlášeno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Turnov a na-

bývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a je platné do 30. 9. 2016. 

Nařízení se zároveň vyvěšuje na úředních deskách obecních a městských úřadů působících 

v územním obvodu Města Turnov – obce s rozšířenou působností. 

Městský úřad Turnov oznámí veřejnou vyhláškou lhůtu a místo, kdy a kde vlastník lesa 

obdrží separát lesní hospodářské osnovy týkající se vlastnictví jeho lesních pozemků.     

      

 

 

 

 

     …….……………………….          ………………………… 

Mgr. Petra Houšková       Ing. Tomáš Hocke                                                       

      místostarostka Města Turnov            starosta Města Turnov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zveřejnění nařízení bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 


