Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí				                              L - 10	Masarykovo nám. 40
547 28  Náchod				
						V ............................................ dne ...........................



Věc: Lesní hospodářská evidence - souhrnné údaje o plnění závazných ustanovení lesního 
         hospodářského plánu a o provedené obnově lesa v jednotlivých porostních skupinách 	         - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP)


Rok: .........................

Vlastník lesa (spoluvlastníci, název), adresa trvalého bydliště (sídlo, IČ)*:.....................................
........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Výměra lesního majetku (ha): ....................................
Jméno odborného lesního hospodáře: .............................................................................................

A. Údaje o provedené obnově lesa (mýtních těžbách - MÚ a MN)

Porostní		Velikost		Datum vzniku		Porostní		Velikost		Datum vzniku
skupina		holiny (ha)		holiny (měsíc/rok)		skupina		holiny (ha)		holiny (měsíc/rok)
 ________________________________________________________________________________________________________________			.
		.
		.
		.
		.
		
	
B. Závazná ustanovení LHP

1. Maximální celková výše těžeb


Druh zásahu	Množství vytěžené dřevní hmoty 	(m3 b. k.)	
		okres Náchod	Celkem
 ___________________________________________________			
		.
		.
		.
		.
		.

2. Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostu

Porostní		Velikost plochy	Podíl MZD podle		Porostní		Velikost plochy	Podíl MZD podle
skupina		prvního zalesnění 	jednotlivých druhů		skupina		prvního zalesnění	jednotlivých druhů
		(ha)		(ha)					(ha)		(ha) ________________________________________________________________________________________________________________			.
		.
		.
		.
		.
		
3. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (pouze pro lesy ve vlastnictví obcí)

				Součet ploch porostních skupin, ve kterých byly provedeny
				plánem umístěné naléhavé a opakované výchovné zásahy


	            Probírky do 40 let		             Prořezávky		                                 Celkem

                      Okres Náchod        Celkem		Okres Náchod        Celkem	               Okres Náchod        Celkem		________________________________________________________________________________________________________________			.
		.
		.
		.
		.


Vysvětlivky k tabulkám:
1. Maximální celková výše těžeb nesmí být překročena, v případě vzniku nahodilých těžeb a následného překročení 
    závazného ustanovení je nutno předem žádat o změnu tohoto  ustanovení LHP orgán státní správy lesů (OSSL)
2. Minimální podíl MZD při obnově porostu = podíl dosažený v době zajištění kultury (tj, do 7 let od vzniku holiny, 
    kromě hospodářských souborů, u nichž byla OSSL při schvalování LHP povolena výjimka z této zákonné lhůty), 
    při nemožnosti dodržení stanoveného podílu (objektivní důvody) nutno rovněž žádat o změnu tohoto závazného 
    ustanovení LHP OSSL
3. Údaje o plochách uvádět s přesností na 0,01 ha a údaje o hmotách s přesností na m3
4. Souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok nutno dodat OSSL do 31. 3. následujícího roku
5. V kolonce "druh zásahu" uvádět zkratku - mýtní úmyslná těžba (MÚ), předmýtní úmyslná těžba (PÚ), mýtní 
    nahodilá těžba (MN), předmýtní nahodilá těžba v probírce (PN), mimořádná těžba (M), prořezávka (P)



	O vedení LHE je nutno se poradit s příslušným odborným lesním hospodářem (OLH), který případně může po vzájemné dohodě výše uvedenou evidenci vést.


	Podpis vlastníka (spoluvlastníků), případně  OLH: ............................................................
 
  

