
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
37. Rady města

konané dne 22.2.2021

Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy LHO N.M.n.M. - 
Polička 2023 -2032

Odbor SŽP MěÚ Nové Město na Moravě jako dotčený orgán státní správy lesů předkládá k projednání návrh 
dohody mezi městem a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) jako org. složkou zřízenou MZ ČR, o 
přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nové Město na Moravě - Polička s 
platností od 1.1.2023 do 31.12.2032. Podklady budou městu poskytnuty zdarma. 

§ 102 odst. 3 zák.o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o poskytnutí podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov Nové Město na 
Moravě-Polička mezi městem Nové Město na Moravě a ČR - Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, 
Brandýs nad Labem, org. složka státu, IČ: 00020681, Nábřežní 1326, 250 01, Brandýs nad Labem, dle 
přílohy materiálu. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Lenka Jamborová

Zpracovatel: Ing. Bohumil Dostál

Vyjádření: SŽP doporučuje předložený návrh 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního 
prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení 
§ 47 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 48 odst. 1 je povinen písm. a) 
zákona  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesmí zákon) a jako místně příslušný orgán státní správy lesů 
(dále jen "správní orgán") minimálně 18 měsíců před ukončením platnosti 
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 LHO (lesní hospodářské osnovy), zahájit přípravné práce pro zadání 
zpracování nových LHO Nové Město na Moravě - Polička, s platností od  
1.1.2023 do 31.12.2032.
ÚHÚL působí jako odborná organizace Ministerstva zemědělství pro 
oblast lesnictví a myslivosti. Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí 
sídlí v Brandýse nad Labem. Největším úkolem ústavu je provádění 
Národní inventarizace lesů, jejíž druhý cyklus právě probíhá, včetně 
terénních měření a vyhodnocení výsledků. ÚHÚL je dále pověřenou 
osobou podle zákona k uvádění dřeva na trh a ve věcech obchodu s 
reprodukčním materiálem. ÚHÚL rovněž vede centrální databázi s 
informacemi o lesích ČR, lesním hospodářství a myslivosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Dohoda o poskytnutí dat (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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