Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – státní správa lesů
Náměstí míru 62, 339 01 Klatovy, DS 24ebrt5 (tel. 376 347 362, fax 376 347 360, e-mail jmara@mukt.cz)
Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok …......………. dle ustanovení
§ 40 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění
Jméno vlastníka lesa, IČ: …………………………………….....................……...………...………..….
Číslo elektronicky čitelného dokladu (fyzické osoby): …………………………………...…..…………
Adresa (volitelně): ………………………………..……………….…………………………..……….….
Telefon/ mobil:

……………………………………… E-mail: …..………………….………..………

Výměra lesního majetku (ha):

……………..

Kategorie:

A

B

C

D*

Jméno odborného lesního hospodáře:
……………………………………………………………………………………
Kontakt na odborného lesního hospodáře (telefon, mobil, e-mail):
……………………………………………………………………………….……
(1) Celková výše těžeb

Součet hmoty všech mýtních a předmýtních těžeb, včetně těžeb nahodilých (m3)………...…………
z toho těžeb nahodilých (m3)

…………...………

(2) Plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku
Součet ploch porostních skupin, ve kterých byly provedeny plánem umístěné
naléhavé a opakované výchovné zásahy (ha)

…………...………

(3) Plošný rozsah obnovy lesních porostů a podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD)
a) Celkový přírůstek holin těžbou (ha)

……………..……

b) součet ploch provedeného 1. zalesnění celkem (ha)

…………..………

c) součet ploch provedeného 1. zalesnění MZD (ha, vyhl. MZe č. 83/1996 Sb.) …………..………

Časové plnění ustanovení LHP/LHO:
Platnost LHP/LHO od – do:
.....................................

Závazná ustanovení
LHP/LHO

Časové plnění k 31/12

Těžba celková (m3)
Z toho těžba předmýtní (m3)
Výchova v porostech do 40 let (ha)

Datum:………………………….

Podpis vlastníka lesa:

….……………...…………

*) Kroužkem označte odpovídající kategorii lesního majetku (viz komentář k vyplnění)

Komentář k vyplnění:
Rozsah poskytovaných údajů se liší s ohledem na druh vlastnictví, výměru lesního majetku
a skutečnost, zda vlastník hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu (LHP) nebo
protokolem převzaté lesní hospodářské osnovy (LHO). Z tohoto hlediska se lesní majetky
rozpadají do následujících kategorií:
A

Právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy a vlastníci obecních lesů,
kteří hospodaří podle schváleného LHP nebo protokolárně převzaté LHO, uvedou všechny
požadované údaje (1,2,3 abc).

B

Vlastníci lesa s výměrou svého majetku větší než 3 ha, kteří hospodaří podle schváleného
LHP nebo protokolárně převzaté LHO, uvedou údaje o celkové výši těžeb a plošném
rozsahu obnovy lesních porostů včetně podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
použitých při obnově lesa (1,3 abc).

C

Vlastníci lesa s výměrou svého majetku menší než 3 ha, kteří hospodaří podle protokolárně
převzaté LHO, uvedou údaje o celkové výši těžeb a plošném rozsahu obnovy lesních
porostů (1,3 ab).

D

Vlastníci lesa s výměrou svého majetku menší než 50 ha, kteří nehospodaří podle
schváleného LHP nebo protokolárně převzaté LHO, uvedou údaj o plošném rozsahu
obnovy lesních porostů (3 a,b).

Údaje o hmotách se uvádí s přesností na m3, o plochách s přesností na setiny hektaru.
Vlastníkům lesa se doporučuje úzká spolupráce s příslušným odborným lesním hospodářem, který
lesní hospodářskou evidenci vede ve většině případů v rámci své odborné činnosti.
Údaj o výši nahodilých těžeb může sloužit jako podklad pro orgán SSL a je nepovinný.
Vyplněný formulář zašlete na adresu Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí,
uvedenou v záhlaví.

