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ProÍoko| o kontrole

zE dne 4. 7. 20|7 na společném lesrum majetifi'l Marie Boháčové.a René Čecha]a v k' ú. MoŽděnice.Kontrolabylaprovedenana zák|aděustanCIvení $ 2a$ 3 ods| | zikonač,.282l|gg|Sb.,o Českéinspekci Životního prostředí a její působnosti v ochranďl**u' o:1niy pozdějších předpisů (dále jerr
'.zákon oinspekei..}, apodie usíanovení $ 80 záLÍ<ona e. ílhwgz-|b.l* ochraněpřírody a krajirry,

f"ffil[ffi.Íťích 
piedpisů, a procesrrě se řídila zákonem ě" 255/2,012 Sb., o kontrole {dáIe jen

l. Záh|adní úd4it o kontnole:

I.I Kontrolni orgún: Česká inspekce životního prostředí (ČtŽt'l

Kon.trolujíci: Petr Jat<uboc, DiS', osobní číslo 10579 (vedoucí kontrolnÍ skupiny)
Mgr. Lenka Peterkorná, oso.b3i jis]o 1Ú699 (člen kontrohí;ňfi";'í
Ing. Pavel 

|{911ibek' osobní číslo 6t49 (čten kontrolní skupirrý
Ing. Česfuír Vitner, osobni číslo loz:ď1clen kontrolní skupiny)

I "2 Kontralované osoby:

René Čechai , nat. 12. g, tgvs,trvale b3.terrr Jana Palacha 1638. 530 02 Pardubice

j:ffi:':iHT3ftffi;!] . 5' |g7!,trvďe bytem Hřibova 95. 539 0l Hlinsko * sprár,kyně dědictví po

kiŤffií"?#:o,ffi1 
*" rrrístě kontro|y zakontrolovanou osobu nebo povinná osoba pcldle $ 5

Jana Šafrankor'á _ konÍrolovaná osoba
JlJDr. Ing. Martin FJora. Dr. _ zístupce paní Ša&ánkové rra základě plné moci ze dne 4. 7.2017.I1JDr. Vawinec Kopinec * zistupce pana Čechala .- ár*Jc plné nrgci ze dne 23,6" vaŮ
ilaIší osoby přítomně kontrole:
Za Á,{ěsÍs|qi úřad Í{lins]a.' Ing. Petr Uher
odboný Ie.rní hospodář (oLH).. Tomáš Friihbauer
Za CHKO Ze|erné harj,.1y2g- ZdenaKaberová
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I,3 Zdkanný poďklad kontroljt;

Hlarnírrri kritéríi pro kontrolu byly;
- gákon č. 282/t99t Sb", g Ceské inspekci životrtího prostředí a jeji pasobnosti l, ochraně lesa {:ákstt

o inspekcil*
- ráknn č 25512{)]2 Sb,, o krlntrale (|mnÍra.lní řád)*
- zókan č. l I4/I992 Sb., o tlcltraně přh.odv a krajin;*

Podpůrně:
- rákon č' 289/1995 'SĎ., o lesíclt a o:nlěně a dopÍnění něÍ*erych zákontt {lesni zákan}*a

ryhlášlq; vydané k je|eo prawdení
- zákan č, ]7lI992 Sb., a živaÍním prasÍředť *

* :ákony,ve :nění po:dě.fŠích předpisť't

Í.1 Předmět kÓntrolyl
DoďrŽování platných zakonných píedpisů v CIchťaně lesa a oe}rraně přirody, rczhodnuti orgánů

státní správy a plnění funlicí lesů jako sloŽky životního pros1ředí v lesích na lesním rnajetku René

Čechďa azernře|é Marie Boháčové v k. ú. Možděnice, které se naclrazejí naúzenrí Pardubickélro
kraje. Paní Šaťrrinková je zdeustanevena ja}io správk1ně dědioťví po parií Boháěové.

I.5 Průběh kontrolniek ť*konů:

KonrroÍni úlrnn, !í'mž bý'a ksntrola zahájena; na ús*ku ochrar'y lesa doručenírn oznámení o zahájení

kontroly či. ČIŽP/45/oaL/|?a7242.Ůaq17WJ ze dne 12" 6,2017
Datum provedení zahajo.t,gcího kontrolního úkonu: |5. 6" 2017
Na úseku ochrany přírody byla kontro|ara1zájenaonrámením kontroly a předložením prukazu na

rnístě samém ďne 4.7.2017
Čas pravedení kanfi oly nq místě: od 9:30 do 15:00

Kontrellující při zafui.}ení kontrcly na místě předložili kontrolované osobě pověřeni ke kontroie

forn:lou průkazu inspekŤora CIZP.
Paslední kaníratní úkon: provedení konÍroly na místě
DaÍum prot,edeni pasledniho kontralního úkanu: 4.7 ' 2ŮL7

I,ó. Podklaďy konÍroly:
Kontrolní zjištění vycházi z následujicích dok}adů a rnateriálů, které byty předloŽeny běhern

kontroly a tvoff přílohu tohoto protokolu nebo jsou součastí spisu:
zÁznarfio úkoneclr přodclrazejících kontrole ti. ČlŽ?l45iool-/1707242,002I1I7/KPJ ze dne

77. 5. za]lj, včetně fotodokumentace

r,yjádření oLH k těŽbě dříví ue dne 20,1.?0|7
rryrozurněrrí o zárrněru mýtní úmyslrré téŽby ze dne 20. 1.70t7
textová a tabulková čast LHo' porostní rnapa

v1ipisy z veřejrrě přÍstupndho katastru nemovitostí předrnětné lokality
výpisy z obclrodního rejstříku
plná moc ze dne 23, 6,2alr7 _.ILIDr. Vavrinec Kopinec
plná moc ze dne 4.7 " 2CII7 _ JUDr' ING. MaÍtin Flora, Dr.
plná nroc ze dne 30. 6. 2CI17 _pani.liřina Turrková (dcera zemře|é}

žadost o dcldateěné projednání dědicti'í _ nově na|ezený rnajetek ze dne |7 , 3, 2017

stanovisko CHKO Že\ezné bory čj. 0301iruC/l7 ze dne 29. 6.7Ů17
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Bjl a p a ř ízena fat odo kum e ntac e : anl
Bjly odebrán), vEorfu: ne

2. KontTolnÍ ziištění - popis ziištěnÝ.lr skutečnos.ÍÍ

2.] Všeobecné údaje:

Lesní hospodúř"sh1 ce|ek (LHC): LHo Hlinsko, z. o. Hlinsko
PlatnosÍ |esní hospodářské zs,1ovy (LHo) t. 1. 20I0 _ 31. 12, 20lg
Příslušný orgón státn.í sprát;,- Iesů: Městský úiad řIlinsko (MěÚ Hlinsko}
odbarný lesní. hospodář QLI{}: Tomáš Frťihbauer" DoIní Sokolovec 46. 583 0lChotěboř
Lesní maielek se nachází na chróněném úzetni: CHKO Železné horv _ |. zóna
í4asÍnik lesa hasp'odalíí bez ptatokolarně přel,yaré L_tI?

2.2 Popis skutečností 4iišÍěných před provedenim kontroÍy:

Dne 16. 5.20|7 *bdúeila ČlŽr podnět S l |2fiaÍ7 upclzorňujici rra tnož:nou nelegáIní těŽbu dřivi
aporušení ákona č' 28911995 Sb.. o lesísh a o změně a doplnění některy'eh zríkonri (lesní ákon}.
h4ělo se jednat o lesní pozenrl'1' p. ě. 318/5,34112 a 345 v k. ú. Možděnice. Paní Marie Boháčor'á
zemře|a dne 13. 4, 1956" Druhý spoluvlastník předměklých lesních pozenrků René Čechal k ninr
nabyl vlastnické právo ke dni 14.12.20l6 kupní sm]ouvou vloŽenou do katastru nenrovitostí drre
3|. I2,2016 a uzar'Ťenou s předchozim v]astníkenr panem Markem Praclrďem, bytem LI Kapličky
276, 592 14 Nové Veselí' Z podně.tu vyp|ynulo, Že téŽbu dříví a lesní dopravu na předmě*rÝcl:
lesních pozerncích provedl pan Čechal. n/rěÚ Hlinsko předloži! Č\ŽY vyrozumění o zárněrup,nué,t
mytní únryslnou těŽbu v lese" kde vlastník hogpodaří bez protokolu o převzetí lesní hospóda*ske
osnovy{LHo)zedne2Ů.1,20L7,kteroupanČechalpředalnaMěÚHlinsko ďne27, i.2017.Pani
Boháěová jako dzuh;í spoluvlastrrice je na tornto vyrozuměni uvedena. Pan Čechal v předmětnérn
r'yrozumění ozniimil. žehad|á v měsíci únoru ?0l7 provóst svépomocí těžbu dříví pouie na ]esnim
pozemku p. č. 345 v k. ú. MoŽděnice v porostní skupině 4l4 Áb8. Součrísti rryrazumění byl 511uu5'''
náčrt a souhlasné stanor'isko oLH ze dne 20. l. 20l7' otH vtomto souhlasnénr lyjádření ntimo
jiné uvedl, žemezi nezalesněnou holinou vporCIstní skupině 4l4 Abaza m;ftní rimyslnou těžbou
v porostrrí skupině 4l4 Ab8 bude ponechána kulisa o šiřce cca25 m (na situačním náčrtu se jedná o
zápaďní stranu), nes*rí být narušena stabilita okolních porostr3, nesmí dojít k poŠkození okolrríclr
porostů a nebude poškozena lesní dopravní a odvodňovací sít'. Vše měIo b1lt po provedendm zasahu
ur''edeno do původního staw' DáIe byl pan Čeehal upozoměn, Že rntlsí se započetím těžby dříví
vyčkat 30 dní na odpověd' od MěÚ Hlinsko a po provedené téŽbé dříví písemne nebo teleforricky
sdělit oLH mnoŽsťví rytěžené dřevní hmoty. Kontroloviírry byly nrásledující porostni skupiny:

4r4 Áb8*plocha0,83 ha- věk 8l let, zakmenění 9, LT6G3, HS 591, zastoupení SM 60 % aBo
4aa/o, aásoba 3t8 nr.'. Při inspekěnínr šetření bylo zjištěno, že mýtní urnyslná těžba byla praktick5'
provedena po ce!é ploše porostní skupiny, tzn', žE kulisa o šířce 25 rn porrechiána nebyla. Byla vŠak
ponechána vjifuí části u přibliŽovací linky spodní efáŽ tvořená převažně snr.rkem" tato spodní etaŽ
není v platných LHo uvedena' Nacházely se zde 2 čerstvé smrkovó v;fi.'raty napadené lýkožroutenr
lesklýrn ve stádiu snubních komrrrek, Dále se zde nae|tánelo celkem 15 odřených a neošetřených
stojícíclr stromů' Klest byl z větší části plochy odklizen a nachiízel se na okraji příjezdové
kclmunikace u výjezdu na sílnici I" třidy Trhová Kamenice*Ždi,ec nad Doubravou. Na protíIehlé
straně této příjezdové komunikaee se naclriízela na odvoznÍm mistě skládka modřínových v1'řezů o
objernu minirnálně 10 m3 a březor'ých a topolových lryřezli o objemu minimálně 2a tn3, Na ploše
zůstaly potěŽební abytky a nepodstatná část drobného klestu jako např. březové větr,e' Dále se na
západním okraji této porosfirí sk-upiny v místě, kde se naclrázela podmáčená piocha" která
vyťtst'ovala z porostní skupiny 414 Abaz, vyskytor,aly vyježděné koleje na ploše rrrinirnálně 200 rir:"
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V těclrto kolejích se naclrázela stojící voda a byly htuboké nejméně 70 cm. Dle r'1'jádření oLH byl

LěŽebnÍ zásah předenr v lednu 2a7? vyznačen' přičemž byl sousední vlastník lesa par"r Bačkovsl.iý
požidan oLH o určcní hranic lesrrich pozemků. Pan Bačkovský se v této době na místo dostar'il a

ihrarricemi, které by}y oLH v1,značeny lesnickorr bart'ou na stojící knreny.stromů a následrrě

geodeticky rýyóeny. souhlasi]' T$o vyznačené stromy byly v dabě šetřeni CIZP stále patnré, Dle

fi5aare*-or-rÍ tyrá kulisa před provedenim těŽební}:o zásahu ďete]ně \'yzfiačena a pan Čeclral
proti jejímu ponechání nerrrěl námitek. Dále lrylo zjištěno, že ztéto porostrrí skupiny vede r'e spodlrí
jiárí ěasti přibližovací linka o šířee 5 rn a dé|ce 67 m, která byla v dé}ce 42 nr poškozena

přibliŽovaním, kdy na ní b'vly vyj€ty v}'r'áŽecí soupl?vou koleje o hloubce 30-60 crn. a které b1,ly

naplněny téurěř aŽ po okraj vodou

114 Ab4 - plocha Ů.74ha, věk 43 let, zďinrenění 7, LT 5s6" HS 557' zastoupeni BR l00 %, zásoba
13 rrr3' Při inspekčním šetřeni bylo zjištěno, Že se zdenachéu:ei nezpracovaný li"r"rat topolu clsiky o

objemu cca 2 rn3, jinak byl březcqý porost po*ech:ín. Vporostní skupině se nacházelabřezayá a

osikor'á klest.

4|4 Abpu* ploeha 0,49 ha, staří ploehy 8 Jet, LT 556. HS 5í1, plánouárro zalesnění Sh,Í a BK.
V době inspekčrrího šetření se zde nachríze1a pouze louka' částečně podrnáčen:! zjevně udržor'ána

sečením, na pioše se nacházely 2 vzrost|é břiq a několik keřů vrb. V jilror'ýclrodní části se
naclrrízela vytyčená plocha o roznrěru 10 m x 10 m, tj. 0,01 ha s nápisem nerrstupovat

4|4B;b6 _ p}ocha Ú,13 ha, u-ěk 65 let, zakmenění 9, LT 5s6, Hs 55l. zastoupenl SM 4a 0/a, MD 40

% a BR 2a *Á' ásoba 49 m3. Na mistč bylo z.jisěna, že ve vyclrodni a jiŽní č'ásti došlo k od{ěŽení

několika vzrostlýeh silných úrovňoqých stromů. Nachrízetry se zde 2 modřínové a 3 srnrkor'é čerstr'é

vjvraty, lďeré byly rrapadeny !ýkoŽrotrtem smrkor^ým a lesklj'nr ve stadíu snubních komurek

s náznaky matočních chodeb

2'3 SkutečnesÍi z,jištěné při kontrole ďne 4. 7. 20]7:

2.3.2 Kantrolc pochtizkau byla provedenn v núsledajíeieh porastech:
414 Lb a4l4 Bb

Na ůvod byl účastníkůrn vysvětlen důvod kontroly. Na místě saménr bylo ziištěno, Ž'e od'

irrspekčniho še#ení ČIŽP provedeného dne 2?.5. 2017 nedošlo na předrnětných lesních pozemcích

k Žádné změně.

V porostní skupině 4l4 Áb8 (p. č. 345 k. ú' MoŽděnice) se stale vysk1.tor'aly částečně zavodněné

l$eŽděné koleje a přibližovací.lirrka zrrstala poškozcna přibližovanírn, jak je uvedeno vÝše'

ťuvedeného ryplýá, že pan Čechal do dnešnílro dne neprovedl úpravu těžebnÍ plochy po

provedeném zasahu. Naehrieely se zde stiíle 2 snrrkové q,vraťy napaderró lýkožr.outem lesklýra rryní

ve stádiu larev. odřené stojící strorny nebyly rovněŽ zatÍeny. Zástupce pana Cochala nevěděl.

zjakéha důvodu rrebyla pror'edena potěŽební úprava stanoviště. Vy"těženo zde bylo dle v5'jádření

'J't'p* pana Čechala lb5 *3. těŽba dříví byla provedena rrobdobí února ažbŤezn:a 2017. Co se

týče ilaliiv, kÍerá měla b;ýt ponechána mezi porostni skupinou 4t4 Bb8 a 414 Ab0z při bliŽšínt

pohledu bylo konstatováno- ž* \ze jako kulisu započítat sto3.ící ponechaný porČst spodní etáže

vporostní skupirrě 414 Ab8, literá dosalru.je přiblifué šiřky 20*30 m. Y porostní skupině 414 Ab1

se st.íle nacházel nezpťaŮovaný r;ývrat topolu osiky o objenru cea} ťťť, březová a osiková klest se

zde rovněŽ rracházela. Y porostní skupirrě 414 Abaz {p. č. 345 a 3|8|4 k. ú' MoŽ-děnice) by}o

zjištěrro, že jtžrrí č{íst od příjezdové cesty je asi do vzdáIenosti 30 m sekarra' přičemž dále se jiŽ

sekání trávy nepror'ádi. Dle lyjádření zástupee CHKO již v drrešrrí době nikdo tráru neseče.

V ininulosti totó .pror'áděla n*zisková organizace CENTAUERÁ' která moŽrrá rněla soulrlas
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vlastníků lesa' Zkusná plocha která se zde nachází, spadá pod výzkurnný program České akaderuie
věd na hodnocení managmentu mokřadníeh luk. Tato zkusná ploeha byla při dnešrrí kontrole po
svém oelém obvodu obsekána" Zástupce CHKO předloŽil stanovisko, kde je minro jiné ur'ederro. Že
se jedná o pozemek' ktery nrá historicky elrarakter Iouky v I. zóně C}{KO a rreodpovídá StaYil
evidovar:érrru v katastru nenrornitostí. Vyskyuje se zde několik drrrlrů chráněných rclstlin i
živočichů. Jak r,ypl1'r á z leteskélro sníml.;u z rcku 1953. nejednalo se o les ale o lou}ru. oba zástupci
kontrolovanýeh osob i paní Šafninkova sdělili, že s nimi nikdo ve věci sečení porostní skupiny at+
Ab0z nejednal a není jim znrímo" žeby v rnirrulosti kdokoli z vlastníků v5'jádřil se sečením souhlas.
Zásfupce MěÚ Htinsko konstator,al, Že tn zik|adě zjíštěných skutečnosti-by raohlo bý.t rozlrodnuto
v poclrybrrostech, zda se vůbec jedná o pozemek určený k plněrrí funkce lesa. V současnosti v k' ú.
MoŽděnice probíhají komplexní pozerrrkové úpravy, které by měly terrto nesoulad r1,řešit.
V porostrri skupině 414 Bb6 dp' č" 34|l? k. ú' Možděnice) bylo zjištěno, že se zde nacbázely itale z
modřinor'e a 3 smrkové nezpracované čerstvé qývraty. Smrkor'é qýrrraty br;ly napaden'v
lýkoŽroutenr smrkovýrrr a lesklým ve stadiu larev" Dle vy.iádření oLH a aístupce ucÚ Hlinsko parr
Čechal o možnost provést těŽbu dlíví v porosfu rnláásim 80 let nepoŽadal a arri rreozni{"rrril
provádění těžby dřívi v rnnožsfuí 3 ď na ha a rok. TěŽba dříví.zde byla provedena v období února
ažbřezna 2aŮ, Pul Čeehal je spoluvlastníkem lesa na celkové plose 1,78 lra, přičemŽ vtétCI
porostní skupině dle vyjádření svého zástupce vy'těži| 30 m3 dříví.

Porostní skupina 414 Ab8 a 414 Ab0z se tlacházejí v I. zóně CHKO Že|ezné hory. Zonace byla
JYhlášena vyhláškou č'' 142l2a|6 Sb.. o vyrnezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti
Zelezné hory a o zrrrěně qvhirlšky ě, |56l|991Sb., o zřizení chraněné krajiruré obiasti Že\eméhar,v.
Podle ustanovení $ 26 odst. 2 písnr. c) zakona ě, |14/1992 Sb.. je na ťrzemí první zón1' Ci{Ko
mimo jiné zakazarro měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li zrněna z planu péče o
chr:ánčné uzemí'

Podleustanovení $ 26 odst.3 písm. a)téhožzákona jemimo jinév1. aII. zÓně ochrany zakázáno
ner.ratně poškozovat půdni por,rch nebo měnit vodní reŽim.

3. Kontro|ní ziištěni: závěr:

Na zíkladě Zjištěných skutečností v riirrrci dnešní kontroly bylo konstateivárro. Že je nutné' aby pan
Cechal v porostní skupině 4I4 Ab8 provedl úpravu terénu spočívající v zahlazeni stop a ryh po
provedenérn přiblíŽení dřerryrí hmoty, tzn" zahiadit koleje jak přímo na vmiklé holině, tak na
přibližovací lince, a to v termínu do 14 dní po obdrŽení tohoto protokolu

nale ČÍŽr konstatuje' že pti nranipulaci a dopravě óřívi z porostní skupiny 414 Áb8 bylo
nepfineěřeně poškozeno nejméně l5 stojícich okolních sÍromů. Zjištěné skutečnosti ČIŽP povazuje
za porušeni ustanorlení $ 33 odst' 5 a $ 34 odst. l lesního zákona' ktery stanovuje. že pr=ibliŽor,árrí.
uskladnění a odvoz dřívi musí být prováděrry tak, aby nedochěue|g k nepřin:ěřenému poškozování
lesa a ostatnich pozenrků, čimŽ došlo k ohroŽení Životní prostředí v ]esích. S ohlederrr na zjištěné
skutečnosti považuje Č.lŽp za osobu odpovědnou za zjištěný stav parra Čechala. S olrledenr i'* tyo
skuteěnostibudeskotrtrolor'anouosobouzalrájenosprávnířízeníopokutědle$3a$4zákorrao
inspekci.

Dále se 1' porostní skupině 4i4 Ab8 a 4I4 Bb6 nacházelo 5 čerstvých smrkových vý,vratů. T1.to
lývraty je nutné v termínu do 20. 7. 20|7 zpÍacovat a podat o tomto na adresu ČIŽp písemnoil
iryrául,

De\e ČtŽp korrstatuje. že veškerou čirurost v lese je nutno konzultovat s oLH. vČetně zpracováni
projektu zalesnění.
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Dále vo r'ěci těŽby dřiví 'i'porostní skupině 414 Bb6 ČIŽP konstataje, že tata těžba byla provedena

vrozporu s $ 33 odst' 1. 3 a 4lesního z€kanu čímž clošlo k ohrož*ní Žir'otrri prostředí r,]esích.

S olr1idem na zjištěné skutečnosii povaŽuje ČtŽp .a osobu odpovědrrou za zjištěný star, pana

Čechala. S ohledem na {to skutečnosti bude s kontrotrovanou osobou zahájeno sprár,ní řízení o
pokutě dle $ 3 a $ 4 zrákona o inspekci.

Zjištěř}é ponechání čristečrrě zavodněrrých kolejí vporostní skupině 4l4 Ab8 naclrazející se
r'terénní depresi pod prameništni loukou ínspekce považr.rje za poškození půdniho povrchu a tedy

za porušení ustarrovení $ 26 odst' 3 písm' a) zákona ě,114/1992 Sb. ze strany parra Čechala.

4..Pouěení:

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení $ 13 zakona č, 255/2012 Sb. právo podat nárnitky proti

kontrolrum zjištěriím. uvedenýlrr v protoko|u o kontrole ve lhůtě l5 dnů ode dne doručení protokolu
o konfrole, a to podáním učiněným u Ceshé lnspekce životn*ro prostředí, oblastnílro inspektorátu

F{radec KráÍové (r.iz kontaktní údaje v ziil1avi protokolu)' Nrímitky se podávaji pisenrně nebo

v elek1ronické podobrě podepsané zaručenýrn elektronickym podpibem nebo prostřednictvím veř.ejné

datové sítě do datové sc}rránky. Z námitek musí b1řt ziejnté, proti jakému kontrolnímu zjištění

směrují a musi obsďrovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrglním zjištěním"

5. Vvi ádření ričaslníků kqntrolv :

5.I V1ýtÉdřeni konÍroIavaně xsobj, nebo povinné osobjl, přítomné na nďsÍě kontraly:
Zastuprc paní Šafrárlknvá sděIil, že těžba na konťro\rsvanjig|1 pozemcích b.l,l51 1, celěnt rozsa|tu

pravei,dena parteJn Č,ecíaalur, a Ío bez jak,íkoliv karnuniÍrace s dědici pa Aďarii Boháčové jako
-zbýl,ajícími 

spoluvlasÍlti'lq' ideá|ní ]/: pozen?kÍi a bez jejich souhlasu. Vj,rěžené dříl,í si pan Čechal
ponechal 1tro sebe' Jeha pcstup byl proto v pn,ní řadě v razporu se soula.onropróvní u,trlravrlu

spolwlastnictví.
Kanrrola powrdila, že těžba na konÍrolotaných pazernckh byla prot,ed,ena t, ťŮzporu s lesnínr

zákol,lem, zet'méruavrozporu s ustanrýc,rimjeho $J3odsr. 3 a 4, abslareatrizayanÚt,ro:poruise
sÍanaviske.m od'bornéJn lesního hospaďúře' To je v případě pozemku p. č. 34]12 zcel,a nepoeky'bné..

PoďIe názoru sprát,Iqwě d'ědicrví bylo na pazemcíth p' č. 318/5 a 345 vjÍěženo celkeru j ] 8 m,

hroubi b. k, a na pozemku p. č. 34}/2 {porastní skupirta 4I4 Bb6) celkent cca 36 ru3 Íroubí b, k.

Zda postup pana Č;e2hala lze kralifikavat,jakrt oÍrožení neba poškazení žit,otního prosíředí y Iesích,

porlecÍtávóme na CÍZP'-SpráttlEně 
dědicn,í očekává, že pan Čecha! nás|edÍq, svélzo 1lroťipráwího jednání napraví a zajisíi

asanaci ktiravcem napaďených sÍromů (o jtjithž existenci se správlqmě dědÍcn,í dom,ěděIa až dne s v

prubělru konn,oxjl), sanaci koÍejí lýerých při těžhě, úktid těžebníeh zbyrků 6 v 1lodobě dahodnuté se

správ\quti dědicÍví resp' xbývajícími spolullÍasÍttífu réž řáůtou a včasn,ou abnat,u lesa,

V osrafuím s obsahem proÍoÍmlu souhlasí-

ip
JUDr. Ing' !|íanin Flora, Dr. . ...T'....'..É-.-'.... n.-'.\

Paní Jana Šaftánková a JLÍDr. ílat;r'irree Ko1linec sho&,Iě uvedli, že s absa|lgnt proÍokolu souhIasí.

,;* -.,.:T?;- . ",r'Ž".?-
.TUDr. Valryinec Kopinec č.,-, '",{ . Í,1.. ' , ' ,, . '. .
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5.2 V1ýúdřeni přirvaniclt osob, přip. ďalších osob přítomnýcÍr ra ruístě krlntroly:
Ing' Peťr Uher uvedl, že vpřípadě prsztntkr7p. č. 318l4 ftlorasr 4I4ÁbÚ:) a 31tl2 v k. ú, Jt{rsžrlěnice

bude případnji nesoulad stayu sku|ečttého se stfrveÍfi el,idovanýne v ÍšN řešen v rámci komtrlÍexníth

pazemknt,,gh úprav, připadně v řízeni o path-vbntlsÍech pa přerkkazím geotwÍrickém :aměřelli
přísla{n}1ch čúsrÍ pozemkil íi osrunňm s obsa|tem pralakolu sou|r!así,

ltry1, Pctr Lilter ... LJ

Pan Tomáš Frijhbatler a hg, Zdena Koberol,á shodně uveďIi' že s obsu|tett proÍokolu souhlasí.

{" ,ktr,
Torrráš Frrihbauer . . . ::," .. : * .'' Inq. ZdenaKobergr,á .. .t. . .. ", " 

yJ . .,

D*tum vyhotor'ení protokolu o kontrole: 4,7, ?,8I7

Podpísy kontrolujících:

Petr.Iakubec" DiS. Mgr. Lenlia Peterková ...'..

Irrg. Pavel Korábek

Kontrolované
2017:

'}*m

osoby sťvrztljí podpisem pŤev:zeti stejrropisu protckolu o kontroie dne 4,7.sv;im

.Iana Safrántriová JUDr. Vavrinec

.].ento 
protok<ll by} vyhotor,*fi i, pnčtu 4 stejnopisů , ěiti7 strarrek' -/,{ ",,- -.-.ý

š[fffi: i' l - ÉiÉil 8iltrllí ffi:Íffi: ffiť''*,i"Ygffi rr'r/,/.'..-,;,

Stejrropis č' 3 _ Renó Čechal(JUDr' Kopinec)
Stejrropis č, 4 _ trma Šafraaková

Kopie na r'ědorní:

orgdtz státní sprál}' lesů: Městsli1 uřad Hlirisko
odborný lesní ltospodář: Totnleš Friihbauer
orgán othram; pi,írodj,. Agenfura ochrany přírcdy a krajiny ČR, regicnálni pracor'ištč Východni
Čeihy' oddčleni Sprár'a ch,riírrěrié kraj irrné oblasti Železné hory
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