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Žádost o zveřejnění Nařízení města Litomyšl č. 04/2021 o záměru zadání zpracování lesních 

hospodářských osnov  

 

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, státní správa lesů (dále jen odbor ŽP) v souladu s  

§ 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích se záměrem zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032 s názvem zařizovacího obvodu (ZO) Litomyšl-La zasílá Nařízení 

města Litomyšl o záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov. 

Žádáme v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o zveřejnění tohoto nařízení na 

úředních deskách do termínu 31.10.2021, poté zaslat zpět s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí na 

odbor ŽP. 

 

Děkujeme za spolupráci 

 

 

 

 

Ing. Olga Paclíková 

    vedoucí odboru ŽP 

 

Obdrží (do datové schránky): 

Dotčené obce 
 

Příloha: 

Nařízení města Litomyšl č. 04/2021 o záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov 
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Žádáme v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o zveřejnění tohoto nařízení na úředních deskách do termínu 31.10.2021, poté zaslat zpět s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí na odbor ŽP.
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