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Vážený pane Koubku,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne března 2008 týkající se
závazného ukazatele LHP platného v období 1.1.1998 až 31.12.2007 – maximální celková výše těžeb –
na majetku (LHC) paní Jany Toombsové a jakým způsobem je zpracován LHP na období od 1.1.2008
Vám sdělujeme následující.
Závazné ustanovení LHP – „maximální celková výše těžeb“ bylo upraveno na základě žádosti
vlastníka lesa – paní Jany Toombsové, podané v právním zastoupení JUDr. Mikulášem Ürgem, PhD.,
v prosinci roku 2007. Tento ukazatel byl upraven způsobem, který stanovuje zákon č. 289/1995 Sb.
(lesní zákon), konkrétně § 27 odst. 4 lesního zákona. Ukazatel byl změněn tak, že byl navýšen, dále viz
příloha „Změna lesního hospodářského plánu pro LHC lesy paní Toombsové“ č.j. KUJCK
1018/2008/OZZL/2/Ko ze dne 25.1.2008. ve vztahu k ustanovení § 24 odst. 1 lesního zákona a k
„Pravidlům Ministerstva zemědělství pro přebírání a poskytování údajů schválených oblastních plánů
rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov“ č.j. 9080/05-16000, byly
konkrétní údaje o výši těžeb začerněny. Dle čl. 4 odst. 2 těchto pravidel orgány státní správy lesů a VlsÚ
údaje LHP neposkytují. Tyto údaje poskytuje ÚHÚL, za podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto
článku.
K žádosti o informaci, jakým způsobem je zpracován LHP na období od 1.1.2008 na majetku
paní Toombsové sdělujeme, že tento plán nemá KÚ k dispozici. Termín pro odevzdání nového LHP ke
schválení je stanoven (§ 27 odst. 1 les. Zákona) do 60 dnů od skončení platnosti předchozího LHP (do
1.3.).
Příloha: Kopie „Změna lesního hospodářského plánu pro LHC lesy paní Toombsové“
S pozdravem
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