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Rada města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 3. 7. 2017 usnesením č. 

2700/R/030717/2017 usnesla vydat na základě ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 48 

odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, 

toto nařízení: 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Město Moravská Třebová vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod „Moravská Třebová“ s platností od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2028.  

(2) LHO budou zařizovány pro tyto obce a katastrální území vedené již jako lesní 

hospodářský celek Moravská Třebová, kód 511 804. Je tvořen katastrálními územími 

následujících obcí:  

a) Bělá u Jevíčka 
a. a. katastrální území Bělá u Jevíčka  
a. b. katastrální území Malonín 
a. c. katastrální území Smolná u Jevíčka 

b) Bezděčí u Trnávky 
b. a. katastrální území Bezděčí u Trnávky 
b. b. katastrální území Unerázka 

c) Biskupice 
c. a. katastrální území Biskupice u Jevíčka 
c. b. katastrální území Zálesí u Jevíčka 

d) Borušov 
d. a. katastrální území Borušov 
d. b. katastrální území Prklišov 
d. c. katastrální území Svojanov u Borušova 

e) Březina 
e. a. katastrální území Březina u Moravské Třebové 
e. b. katastrální území Šnekov  

f) Březinky 
f. a. katastrální území Březinky 

g) Dětřichov u Moravské Třebové 
g. a. katastrální území Dětřichov u Moravské Třebové 

h) Dlouhá Loučka 
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h. a. katastrální území Dlouhá Loučka 

i) Gruna 
i. a. katastrální území Gruna 
i. b. katastrální území Žipotín 

j) Hartinkov 
j. a. katastrální území Hartinkov 

k) Chornice 
k. a. katastrální území Chornice 

l) Janůvky 
l. a. katastrální území Janůvky 

m) Jaroměřice 
m. a. katastrální území Jaroměřice 

n) Jevíčko 
n. a. katastrální území Jevíčko-město 
n. b. katastrální území Jevíčko-předměstí 
n. c. katastrální území Zadní Arnoštov 

o) Koruna 
o. a. katastrální území Koruna 

p) Křenov 
p. a. katastrální území Křenov  

q) Kunčina 
q. a. katastrální území Kunčina 
q. b. katastrální území Nová Ves u Moravské Třebové 

r) Linhartice 
r. a. katastrální území Linhartice 

s) Malíkov 
s. a. katastrální území Malíkov 

t) Městečko Trnávka 
t. a. katastrální území Městečko Trnávka 
t. b. katastrální území Bohdalov u Městečka Trnávky 
t. c. katastrální území Lázy 
t. d. katastrální území Pacov u Moravské Třebové 
t. e. katastrální území Stará Trnávka 
t. f. katastrální území Mezihoří u Městečka Trnávky 
t. g. katastrální území Stará Roveň 
t. h. katastrální území Pěčíkov 
t. i. katastrální území Petrůvka u Městečka Trnávky 
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t. j. katastrální území Přední Arnoštov  

u) Mladějov na Moravě 
u. a. katastrální území Mladějov na Moravě 

v) Moravská Třebová 
v. a. katastrální území Boršov u Moravské Třebové 
v. b. katastrální území Moravská Třebová 

w) Radkov 
w. a. katastrální území Radkov u Moravské Třebové 

x) Rozstání 
x. a. katastrální území Rozstání u Moravské Třebové 

y) Rychnov na Moravě 
y. a. katastrální území Rychnov na Moravě 

z) Slatina 
z. a. katastrální území Březinka 
z. b. katastrální území Slatina u Jevíčka 

aa) Staré Město 
aa. a. katastrální území Staré Město u Moravské Třebové 
aa. b. katastrální území Petrušov 
aa. c. katastrální území Radišov 

bb) Třebařov 
bb. a. katastrální území Třebařov 

cc) Útěchov 
cc. a. katastrální území Útěchov u Moravské Třebové 

dd) Víska u Jevíčka 
dd. a. katastrální území Víska u Jevíčka 

ee) Vranová Lhota 
ee. a. katastrální území Vranová 
ee. b. katastrální území Vranová Lhota 

ff) Vrážné 
ff. a. katastrální úřady Vrážné 

gg) Vysoká 
gg. a. katastrální území Vysoká u Jevíčka 
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Článek 2 

Práva vlastníků 

(1) Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 

správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a 

právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. 

(2) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu 

Moravská Třebová, odboru životního prostředí - orgánu vykonávajícího státní správu 

lesa, 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. 

(3) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou 

uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo 

povinnosti mohou být dotčeny. 

(4) V připomínkách a požadavcích na zpracování LHO je vždy potřeba uvést vlastníka 

dle výpisu z katastru nemovitostí, parcelní číslo pozemku a katastrální území. 

Článek 3 

Termíny a převzetí osnov  

(1) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do tří měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

(2) Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována LHO, ji obdrží na vyžádání na Městském 

úřadě Moravská Třebová, odboru životního prostředí – orgán vykonávající státní správu 

lesů, po 1. 1. 2019, a to bezplatně na základě protokolárního převzetí. 

Článek 4 

Závěrečné ustanovení 

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

(2) Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých 

úředních deskách s tím, že zůstane vyvěšeno až do doby 31. 10. 2017. 
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JUDr. Miloš Izák 

starosta 

 

 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát  

místostarosta  místostarosta 

 

 

Vyvěšeno:  

 

Sejmuto:  

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 01/2017 elektronicky  vedoucí OKST 
\\merkur\data\ZASTUPITELSTVO\Vyhlasky_a_n

arizeni_mesta\Platne 

 01/2017 – výtisk 1 papír  vedoucí OKST registr vyhlášek a nařízení města 
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