JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
V Českých Budějovicích dne 20. května 2008
Č.j. KUJCK 13275/2008/KHEJ
Vyřizuje: Ing. Arnošt Máče
Tel.: 386 720 486
Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 6.5. 2008 Vám sdělujeme
následující:
Výše uvedeným dopisem žádáte informaci, jakým způsobem bude odstraněn nedostatek ve
zdůvodnění písemnosti, kterou orgán státní správy lesů KÚ JK (OSSL) povolil na žádost vlastníka lesa
navýšení těžeb na lesním hospodářském celku (LHC) paní Toombsové. Uvádíte, že na základě zde
uvedených zcela nepravdivých údajů se cítíte poškozen. (pozn.: blíže nespecifikujete jak).
V dopisu namítáte:
1. Zásadně nesouhlasíme se zdůvodněním, na jehož základě byl závazný ukazatel těžby navýšen.
2. Zcela nepravdivá je část, kde je uvedeno, že „na základě těchto nedostatků vypověděla vlastnice paní
Toombsová nájemní smlouvu společnosti Lesy Tábor,a.s….
3. Smlouva byla vypovězena s roční výpovědní lhůtou nájemcem k 31.10.2006 a lesní majetek byl
předán v naprostém pořádku a bez závad.
4. Smlouva s novým nájemcem byla podepsána se zpožděním (min. 2 měsíce) a nenavazovala na
ukončenou smlouvu mezi majitelem a žadatelem.
5. Bývalý nájemce, který ukončil svou činnost k 31. 10. 2006 nenese v žádném případě odpovědnost za
nedostatky, které vznikly hospodařením nového nájemce po více než ročním hospodaření na majetku.
K výše uvedeným námitkám sdělujeme:
K námitce č. 1:
Námitka není blíže specifikována a směřuje proti zdůvodnění jako takovému. Z obsahu dopisu
lze dovodit, že důvodem nesouhlasu jsou námitky uvedené pod body 2., 3. a 4. K tomu sdělujeme, že
OSSL neprovedl navýšení závazného ustanovení „maximální výše těžeb“ na základě zdůvodnění
písemnosti č.j. KUJCK 1018/2008 OZZL/2Ko jak uvádíte, ale na základě vyžádaného stanoviska OSSL
MěÚ Blatná a též na základě informací poskytnutých odborným lesním hospodářem, který na majetku
paní Toombsové v době rozhodování o navýšení těžeb tuto funkci zastával. Takto zjištěný stav majetku
byl důvodem pro navýšení těžeb o nahodilé těžby k odstranění následků orkánu Kyrill a kůrovcové
kalamity. Ve zdůvodnění pak OSSL zdůvodňuje některé příčiny vzniklého stavu .

K námitkám č. 2, 3 a 4:
Námitky, které se týkají vypovězení smlouvy paní Toombsovou a prodlevy při uzavření nové
smlouvy jsou oprávněné. Dle informace zpracovatele nového lesního hospodářského plánu (LHP) pro
zmíněný majetek k zmiňované prodlevě skutečně došlo. OSSL KÚ JK v odůvodnění použil chybné
(neověřené) informace o tom, že paní Toombsová nájemní smlouvu s žadatelem vypověděla. Paní
Toombsová v lednu 2006 telefonicky požádala pracovníka OSSL o provedení kontroly těžeb pro
nespokojenost s hospodařením společnosti Lesy Tábor, a.s., na svém majetku. Tuto svou žádost později
(6.2.2006) uvedla i ve svém dopise s žádostí o změnu závazného ustanovení LHP. V důsledku tohoto jí
bylo doporučeno to, že pokud není s prací odborného lesního hospodáře spokojena, má možnost si
vybrat jiného. Toto bylo sděleno paní Toombsové písemně dne 11.9.2006 přípisem č.j KUJCK
26196/2006/OZZL/3Ko. Kromě tohoto byly v roce 2006 uloženy společnosti Lesy Tábor, a.s., dvě
pokuty za nedostatky v ochraně lesa proti kůrovcům (MěÚ Blatná 20.000,-Kč a ČIŽP 50.000,- Kč).
Nápravu výše uvedeného pochybení musí OSSL provést dodatečně, písemnou opravou zdůvodnění
písemnosti č.j. KUJCK 1018/2008 OZZL/2Ko.
Ke konstatování nájemce (námitka 3.), že nájem ukončil k 31.10.2006 a že lesní majetek byl
předán v naprostém pořádku a bez závad, Vám sdělujeme:
V době, kdy na majetku paní Toombsové hospodařila společnost Lesy Tábor, a.s., byly jí
uloženy, jak již je uvedeno vpředu, dvě pokuty za porušení lesního zákona na úseku ochrany lesa proti
biotickým škůdcům (kůrovcům). Je tedy zřejmé, že hospodaření společnosti v tomto směru nebylo
dobré. Dnes již nelze prokázat, kolik nezpracované kůrovcové hmoty zůstalo v lesních porostech, ale
stav zjištěný následnou kontrolou MěÚ Blatná dokládá, že zde nezpracovaná kůrovcová ohniska zůstala.
Ke zjištění stavu lesa, k získání přehledu a objektivního posouzení rozsahu a množství kůrovcového
dříví provedl na majetku paní Toombsové dne 28.11.2006 OSSL MěÚ Blatná, za účasti zástupců
společnosti Jihozápadní dřevařská a.s. Sušice, kontrolní pochůzku. Největší výskyt kůrovců byl zjištěn
v k.ú. Mužetice , kde v 6 porostních skupinách bylo odhadnuto množství kůrovcového dříví cca 650 –
800 m³ a ve 4 porostních skupinách v k.ú. Sedlice u Blatné bylo odhadnuto cca 250 m³ kůrovcového
dříví. Tento stav, který měl za následek gradaci kůrovců v následujícím období, nemohl vzniknout po
ukončením nájmu společností Lesy Tábor, a.s. (k 31.10.2006), neboť kůrovci v listopadu neaktivují.
Nemůžeme proto souhlasit, že majetek byl předán v naprostém pořádku a bez závad.
K námitce č. 5:
Souhlasíme, že společnost Lesy Tábor, a.s., nemůže nést odpovědnost za hospodaření nového
nájemce, toto ani OSSL netvrdil. Dle výše uvedeného však nese, kromě vlastníka majetku, který uzavřel
nový nájemní vztah min. s dvouměsíčním zpožděním, svůj podíl odpovědnosti na gradaci kůrovců
v roce 2007, neboť po ukončení nájmu zůstalo v porostech velké množství kůrovcového dříví (viz
kontrola MěÚ Blatná z 28.11.2006).
Závěrem uvádíme:
Na majetku paní Toombsové byla zpracovávána pouze nahodilá těžba polomy a kůrovcová
hmota, o čemž se přesvědčil OSSL již dne 9.3.2006 za účasti pracovníka OSSL MěÚ Blatná. Vzhledem
k jejímu rozsahu muselo být v roce 2006 navýšeno závazné ustanovení LHP maximální celková výše
těžeb a následně pak znovu v roce 2008. To, že se jednalo o nahodilou těžbu, potvrzuje i OLH pan
Kuberna. Kromě námitek č. 2 a 4, že je nesprávně uvedeno, kdo vypověděl nájemní smlouvu s paní
Toombsovou, a že nová smlouva byla uzavřena od listopadu 2006, považujeme Vaše námitky za
neopodstatněné.
S pozdravem

Pan
Ing. Josef Koubek
Lesy Tábor, a.s.
Zavadilská 2485
390 02 Tábor

