Městský úřad Vrchlabí
odbor żivotn ího prostřed í
Zëlmek 1, 543 01 Vrchlabí

Vyřizuje: lng. Horská
Telefon: 499 405 703
e-mail: hoľskadagmar@m uvrch labi.cz

ve Vrchlabí 10.03.2020

ci.: Żel17o5ĺ2o2o
JlD:ve 05737ĺ20

Lesní hospodářská evidence
Pro potřeby centrální evĺdence systému náleŽité péčea v souladu s ustanoveními zákona
22612013 Sb' o uváděnÍdřeva a dřevařských výrobků na trh a $ 40 zákona č' 289/1995 sb.,
o lesĺch a o změně a doplněnĺ některých zákonů, ve zněnĺ pozdějšíchzměn a doplňků (lesní
zákon), je kaŽdý vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evĺdenci o plněnĺ závazných
ustanovení plánu (lesní hospodářské osnovy) a evidenci o provedené obnově lesa v
jednotlivých porostech. Souhrnné údaje pak předává vlastník lesa orgánu státní správy lesů
vŽdy do konce bŕezna za uplynulý kalendářní rok. V případě, że vlastníkovi lesa nejsou
známy některé uvedené pojmy, poŽádá o pomoc a součinnost svého odborného lesního
hospodáře'

Upozorňujeme, Že vyplněný tiskopis jste povinni
odevzdat na MětJ Vrchlabí do 31.3.2020. MoŽnosti dalších informacĺ a elektronickou podobu
tiskopisu lze najĺt na stránkácn ÚľĺÚl na adrese: http://www.uhu!.czlnase-Çinnost/narizeni-od reve/euţr/system-na lezite-pęce

V příloze Vám zasĺláme tiskopis na LHE.
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referentka
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Souhľnnéúdaje lesní hospodářská evĺdence
včetně rńdajů pľo potřeby centrální evĺdence
Rok vykázíní LHE:

ORP:
ĺdentĺÍtkaěníúdaje vlastnĺka, pachtýře' nlijemce nebo podnájemce lesĺ odevzdávaJĺcĺho LHE

(na zókladě

ţţ40 a 58 zákona

č. 289/1995 sb)

trméno fyzické osoby (méno' přţmení, titul) nebo název pľávnlcké osoby:

Dĺtum narození (dd.mm.rm) nebo ĺđentiffkašní
čßlo (IČo):

LEE
Adľesa trvalého pobytu fyzĺckéoĺoby nebo sídla pľávnické osoby odeľzdĺĺvajícĺ
Obeo:
Ćást obce:

ulice:
Čĺslopopisné/čßloorientačni:
PSČ:

ľÍĺ

Název kontľolní orgrnizace:

Íĺx

ID kontrol. oĺgaĺizaceod EK:

oLH

(iméno' příjmení' titul):

KonÍakÚ telefon:

E-mail:

LHC(LHO):

Název

Seĺin'ĺstý kód ĹHC
Kód ĺnajetku

ĺrebo LHo:

(vplĺit jen

v

pŕípadě LIto):

Výměra lesního majetku (porostní püda) v ha*;

tdenđfikgční
údaje vlastníka lcĺa uvedeného v platném

LBP/LţĺO( liší-lise od

osoby odevzdávajĺcí LHE)

Iméno Azické osoby (méno, přtjmení' ĺitul) nebo název pnivnické osoby:

narození
Obec:
Ćĺĺstobce:

Ulice:
Ćĺslo popisnó/ěĺslo oľierrtační:
PSĆ:

Tělžbr dřeva lpodle $ 2

písn l) až o) zł,kona č' 289/1995

sb.]

TěŽba úmyslnĺĺv m'b.k.**;
Ťěžba nahodilá v m3 b.lc**:
Tě,žba mimořádná

v m'b.k.**:

Celková výše těžcb v m'b.k.**:
Plořný

rozĺĺbvýchovných zĺrohü do

Součet plooh vjchovných

40 let (pľobíľekdo 40 let a pľořczávek) a ploíný rozsoh obnovy leĺnĺch poľosŕův

br*

áĺahů do 40 let věku (pľobírekdo 40 let a prořezłvek)***'

Celkov.ý příĺústakholin těžbou:
Součet ploch pĺovedenéhoprvnĺho zalesnění včetně vykózaného
Součet ploch pĺovcd' prvnĺho zalesnění

*

přirozsĺého znlazpw:

ľlZD včetně vykázaného přir. zrĺĺlazłlnÍl,iZD:

Plocha se eviĺluje v heklorech (hu) s pře,snosłí na setin1,.
se eĺ,ilhţeĺ' n '' be: kűl'.v (n ' b.k.), :aokľouhĺen.í'nu ĺ.'eléčíslosntěľem dolů.
,*ł I'Jĺlaj se u'ĺtĺlíjenv přípaĺlě sţáłníchnebo obecníĺ'h lesú

+ł objcn

V

případě, že vlaslnĺkovíleso nejsou znám! někuré uĺedené pojmy, po?ídd

o

pomoc a součinnost svého odborného lesního hospodáţe.

Dne:

razĺţkoa podpĺs

