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Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Lesy a parky Trutnov s.r.o. – vyhlášení lesů zvláštního určení

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Zpracoval

Ing. Jaroslav Semerák

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

odbor
majetku města

RM 2006-700/11; ZM 2006-178/3, RM 2006-898/17
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit vyhlášení lesů zvláštního určení dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
vyhlášení lesů zvláštního určení dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Lesy zvláštního určení - kategorie lesů příměstských a dalších lesů se zvýšenou rekreační funkcí, byla vyhlášena
v lesích v bezprostřední blízkosti města v lokalitách Lesopark, Houska a Poříčský hřbet (oddělení 14, 15, 16,
20 a 21 A – F) na dobu platnosti lesního hospodářského plánu, zpracovaného na období 2007 – 2016 (viz.
příloha č. 1). V souvislosti se zpracováním nového lesního hospodářského plánu na období 2017 – 2026 je
třeba obnovit vyhlášení stávajících lesů zvláštního určení. V souladu se strategickým plánem města by bylo
vhodné rozšířit lesy zvláštního určení také o další lokality, u kterých je na plnění mimoprodukčních funkcí lesa
veřejný zájem. Jedná se o městské lesy v lokalitách Čížkovy kameny, Zámecký vrch a Lhota u Trutnova
(oddělení 21 G – H, 22, 23, 24, 25, 26 a 29), viz. příloha č. 2. Navrhované navýšení kategorie lesů zvláštního
určení činí cca 340 ha, celková výměra bude cca 677 ha.
Přílohy:
1. Mapa se zákresem stávajících lesů zvláštního určení, které budou obnoveny
2. Mapa se zákresem návrhu na rozšíření lesů zvláštního určení
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