
Městský úřad Vrchlabí
odbor Životního prostředí
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oprávněná Úřední osoba: lng. Horská
Telefon: 499 405 703
e-mail: horskadagmar@muvrchlabi.cz

ci.: Żelrcz26l2o21 ve Vrchlabí 09'03.2021

Lesní hospodářská evidence

Pro potřeby centrální evidence systému náleŽité péče a v souladu s ustanoveními zákona
22612013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a $ 40 zákona č.28911995 sb.,
o lesích a o změně a doplnění někteých zákonŮ, ve znění pozdějších změn a doplňků (lesní
zâkon), je každý vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění
zâvazných ustanovenĺ 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 března za uplynulý kalendářní rok. V případě, Že vlastníkovi lesa
nejsou znâmy některé uvedené pojmy, pożâdâ o pomoc a součinnost svého odborného
lesního hospodáře.
V příloze Vám zasĺláme tiskopis na LHE. Upozorňujeme, że vyplněný tiskopis jste povinni
odevzdat na MěÚ Vrchlabí do 31.3.2021. Możnosti dalších informací a elektronickou podobu
tiskopisu lze najĺt na stránkácn ÚĺÚl na adrese: http:/iwww.uhul.czlnase-cinnost/narizeni-o-
d reve/eutr/svstem-n alezite-pece

Dagmar Horská
referentka

tel.: 499 405 311
fax: 499 405 310

posta@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz

lC: 002 78 475
Dtl" c200278475
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obce Žádârne o zveřejnění na úřední desce do 31 '03.2021. PotvrzenÍ o zveřejnění
nevyŽadujeme.

Rozdělovník:
l-CR s'p. LS Dvůr Králové nad Labem
Správa KRNAP
Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.
Město Hostinné
obec Lánov
obec Dolní Lánov
Město Vrchlabí
obec Rudník
lng. Miloš Holman, Pod Velbabou 1091 ,54232 Úpice
Paní Milada Holmanová , 543 73 Prosečné 84
Pan Luděk Holman, Na Valech 454, Vrchlabí
FINE DREAM s.r.o.
obec Čermná
obec Prosečné
obec Klášterská Lhota
obec Kuněice nad Labem
obec Dolní Kalná
obec Horní Kalná
obec Dolní Branná
Město Špindlerův Mlýn
obec StráŽné
obec Dolní Dvůr
Městys lerný Důl

Na vědomí oLH:
Pan oldřich Bílek, Hájovna 227 ,543 03 Vrchlabí lll
Pan Slavomír Beran, Jana Weisse 1201, Jilemnice
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Rok vykńzání LHE:

ORP:

Souhrnné údaje lesní hospodářská eviđence
včetně údajů pľo potřeby centľální evĺdence

tdenŕtrikačnĺ údaje vlartnfuą pachýře, nájemce nebo podníjemce lesa odeľzdávĺjícĺho LEE (na zźkladě ţţ 40 a 58 zźlcona č' 289/t995 sh)

Iméno fyzícké oĺoby (ĺnéno' příjmení, tiful) nebo ná'ev pľóvnické omby:

Adre!â tľvłlého pobyÍu ţgrlcké osoby nebo sídlr pľĄvnické osoby odeľzĺlávrjÍcl LIIE
Obec:

Ćlist obce:

Ulice:

Cíelo popiĺnďčĺĺlo ońentačnÍ;

PSc:

Daţum narozcnĺ (dd.nm.rm) nebo lđentifikečníţíslo (IČo):

Názlvĺ.EC (LEo)l
s€stÍnístný kód IJIC ĺebo L,Iĺo:

ĺffđ msjetku (vyPr' il jq, ý příPadě LEIO)

Výměra lesnibo majotłu (porosmi püda) v ha+:

oLH (inéno' příjmenĺ' tirul):

Í(onÍakt tclcfon;

v plrtném Lmfl,flo (liší-li łe

ľěžba đřove [podle ! 2 píso- l) až o) zâkona ě. 289/1995 Sb.]

ľěžba úmyslná v m3 b'k 't:
ľěžbs nâhodilÉ v m3 b.k'ł
ľëžba mimďádná v ml b.k*,

Datun ĺaĺozenl (đd.ĺm.ĺm) nebo iđatiÍikačĺl čfulo (rco):
ţzickć osoby

f,bec:

Cáctobcg

Ulice:

Císlo popisnć/čĺĺlo oĺiatbčĺí:
PSC:

celţová výše těžeb u mt b.Ł.':

ľlĺ'ćv koilrolnl orgtoizace:

tD konlÍol' oĺganizace od EK
xxĺ
xxľ

píávnioké o6ob!ł

souč€t ploch výchovných zjsahü do 40 let věku (probĺ'rl( do 40 let a prořezáv6k)ł*ł:

Celkoý přĺróstek bolin tčžbou:

součet ploch pÍovedeného prvnĺho zalesnful včebě ţryká.s!ého pÍiĺoĺłĺého nlazan1:

Enuil:

do lst r proř€zÓvţk) a ploIný rozerh obĺorry l€sních porostů v br'

a Plocha se el'iduje ĺ'hektarech 1ha1 s přesností na selin),'ł' objelnseevidtţevnl"'be:ktŻry,(n'b.k.),zaokroahlenýnuce!éćĺslosněrcndo!ů.
'łł Úďaj se uĺ,ádí jen v pŕípudě státních nebo obecních ĺesti

Propotieby'cenllúlni eł'idenceş'stémunţźležiţéJréćeal'soulaĺlusustallol'eníni zakonĺ22ó/2a]3sh.onaděnídřľlaadievaŕsĘ\chýrobkůnatrh
a ţ 10 zĺikona ć. 289/ 1995 Sb.. o lesíc'h a o znéně a doplnění někeąţch zĺikonů' ve zněni poł!ějśích zmën <l dop!ňků (Iesní zukod' je każdi, vlaslník
lesa poviren vést lesni hospoĺlĺiřsltou eşittenci o plnění zúľozní'ch rcţaĺovení plárut (lesnĺ hospot!úŕské osłro|), a eýidenci o proveĺlenl,1 obnově lesa
ĺ'jednotlilých poroslech' Souhmné údale pak pře,úźl,ó vlustnĺk lesa orgóĺlł stótni spľál1, lesű vžĄ,do konce bí.ezna:a uplvnul}i kalen'ldřni rok-
V píípĺdě, že vlustníkovÍ lesa nejsoa uámy některé al'edené pojmy, pož,údú o pomoe a soačÍnnosÎ svého odborného lesĺÍho hospodóře.

Dne:

razítko a podpis

Součet ploch proved. prvnlto zalesněnĺ MZD věemě vykázanébo přĺr. anlazenĺ MZD:




