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Rada města Loun se usnesla dne 29.06.2015 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a 
§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 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), toto 
nařízení. 

Článek 1 

            (1) Město Louny vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy  pro 
zařizovací obvod Louny v územním obvodu lesního hospodářského celku Litoměřice (dále 
jen „lesní hospodářská osnova“)  dle ustanovení § 25 lesního zákona. 

             (2) Lesní hospodářská osnova bude vypracována s platností od 01.01.2017 do 
31.12.2026 v zařizovacím obvodu, který je tvořen těmito katastrálními územími: 

Blšany u Loun, Černčice u Loun, Černochov, Dobroměřice, Donín, Hnojnice, Hořenec, 
Hřivčice, Charvátce u  Loun, Chlumčany u Loun, Chožov, Chraberce, Jablonec u Libčevsi, 
Koštice, Kozly u Loun, Kystra, Lahovice u Libčevsi, Libčeves, Louny, Mnichov u Loun, 
Mnichovský Týnec, Nečichy, Obora u Loun, Orasice, Pátek u Loun, Peruc, Počedělice, 
Radonice nad Ohří, Raná u Loun, Řisuty u Libčevsi, Sinutec, Slavětín nad Ohří, Stradonice u 
Pátku, Telce, Toužetín, Třtěno, Veltěže, Vlčí u Chlumčan, Vojnice u Koštic, Vojničky, 
Volenice u Počedělic, Vrbno nad Lesy, Vršovice u Loun, Všechlapy u Libčevsi, Želevice, 
Želkovice u Loun, Židovice u Hnojnic. 

           (3) Lesní hospodářská osnova bude vypracována pro všechny právnické a fyzické 
osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, pokud pro tyto lesy není zpracován lesní 
hospodářský plán dle § 24 odst. 3 lesního zákona. 

Článek 2 

          (1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu 
Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí oznámit své hospodářské záměry a 
požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy. Toto oznámení může na základě 
zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář. 

          (2) Připomínky a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy mohou uplatnit 
také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti 
mohou být dotčeny. 

          (3)  Termín pro oznámení p řipomínek a požadavk ů se stanoví do 30.09.2015. 

          (4)  Ve výše uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro 
své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu. 

  

 

 

 



 

Článek 3 

(1) Toto nařízení se zároveň zveřejní na úředních deskách úřadů obcí a městysů, 
které se v zařizovacím obvodu nacházejí s tím, že zůstane vyvěšeno až do 30.09.2015. 

          (2) Po tomto termínu obce doručí Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí doklad o vyvěšení tohoto nařízení. 

Článek 4 

(1) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady města Loun č. 1/2015 ze dne  
29.06.2015 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení. 

           (2) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30.09.2015. 
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