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oblastní inspektoÍát Hradec Králové
Ress|ova 1229, 500 02 Hradec Krá|ové
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|D DS: skvdzan' |Č: 416 93 205

Číslo jednaci: ČtŽpts,loout707242.003/17IKPJ
Vyřizuje: Jakubac, DiS.
Tolafon: 495773 121

Emeil petr.iakuboc@cizP.cz

MÍsto a datum: Hradac RréIové 2. 6' 2a17

Paní
Jana Šafránková
Hřibova 95
539 01 Hlinsko v Čechách

odpověď na podnět ve věci nelegá|ní těžby dffví v k' ú. Možděnice

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ,,Č7ŽP*1

obdrŽela dne 16. 5, 2017 váš podnět upozorňující na možnou nelegální těŽbu dříví a porušení

zikona č, 28gl|995 Sb., o lesích a o změné a doplnění některých zákonů (dále jen ,,lesní zákon,,).

Mělo se jednat o lesní pozemky p. č. 3 1815,34112 a 345 v k. ú. Možděnice. oznámení jste zaslala
jako spravkynč dědictví po zemřelé Marii Boháčové (zesnulá 13. 4. |956), přičemž usnesení

okresního soudu v Chrudimi o ustanovení správkyně dědictví nebylo přiloženo.

Na základě Vašeho podnětu a ve spolupráci s Městským úřadem Hlinsko (dále jen 
',MěÚ 

Hlinsko..)
jako organem státní správy lesů a. odborným lesním hospodářem (dále jen ,.oLH..) provedla na

predmctnych lesních pozemcích ČtŽp dne 22. 5. 2017 inspekční šetření za gče|em opatření

podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu. Tyto lesní pozemky jsou lesnicky zatazeny do

porostních skupin 414 Ab8, 414 Ab4, 4|4 Ab}z a 4!4 Bb6 v Lésním hospodářském celku LHo
i{linsko' z. o. Ělinsko. MěÚ Hlinsko předložil Č|ŽP vyrozumění <l záměru provést mýtní úmyslnou

těžbu v lese, kde vlastník hospodďí bez protokolu o převzeti lesní hospodařské osnovy (dále jen

,,LHo..) ze dne 20, 1. 2aI7 , kierou pan René Čechal předal na MěÚ Hlinsko dne 7? . 1, 2017 , Paní
Marie Boháěová jako druhá spoiuvlastnice je na tomto vyrozumění uvedena. Pan Čecha1

v předmětnóm vyrozumění aznámil, že hodlá v měsici únoru 2a17 ptovést svépomocí těžbu dříví
pouze v porostní skupině 414 Ab8' Součástí vyrozumění byl situaění náčrt a souhlasné stanovisko

oLH ze dne 20. 1. 2a,,?, oLH v tomto souhlasném vyjádření mimo jiné uvedl, Že mezi
nezalesněnou holinou v porostní skupině 414 Abaz a mýní úmyslnou těžbou v porostní skupině

414 Ab8 bude ponechrína kulisa o šířce cca 25 m (na situačnírn náčrtu se jedná a zápaďní stranu),

nesmí bý naru*ena stabilita okolních porostů, nesmí dojít k poškození okolních porostů a nebude

poškozena lesní dopravní a odv-odňovací síť, Vše mělo bý po provedeném zásahu uvedeno do

původního stavu' o.ae uyt pan Čechal upozorněn, Že musí se započetím těžby dříví vyčkat 30 dní

na odpověď od MěÚ Hiinšto a po provedené těŽbě dříví písemně nebo telefonicky sdělit oLH
množitví vylěŽené dřevní hmoty' uBÚ Htinsko své stanovisko nesdělil, proto mohl pan Čechal

těŽbu dříví realizovat.

ČtŽp konstatuje, Že těžba dříví byla řádně projednána s oLH a předem oznámena příslušnému

orgánu státní správy lesů MěÚ Hlinsko). Předmětrrou těžbu uvedenou ve Vašem podríní proto

ČIŽP neshledala jako těžbu nezákonnou.
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S ohledem na možné poškození půdy a lesnich dřevin při hospodaření v lese a pro zjištění řádného
vytlživání pozemků určených pro plnění firnkcí Iesa zahájí ČlŽy jako kontrolní orgrin příslušný
podle ustanovení $ 2 a 3 zákona č,. 282/199l Sb., o České inspekci životního prostředí a její
působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu zaměřenou na plnění povinností v
ochraně lesa na předmětných lesních pozemcích. Ke kontrole ČtŽp budete pozvánajako jeden
z účastníků spolu s panem Cechalem. Pozyiní ob&ží rovněž zástupce ueÚ Htinsko, oLH a
zástupce Agentury cchrany.přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, Správa
cfuáněné krajinné oblasti Ze|ezné hory. Smyslem kontroly ČÉr bude vyjasnit právní v.ztahy
k předmětným lesním pozemkům a určit osobu zodpovědnou za rca|tzaci těžeb dříví a lesní dopravy
se zaměřením na ochranu proti kalamitním škůdcům, poškozování stromů a lesní dopravní sítě.
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otisk razítka

Ing. Marek Beránek
vedoucí oddělení ochrany lesa
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