
  

* Plocha se eviduje v hektarech (ha) s přesností na setiny.

** Objem se eviduje v m
3

 bez kůry (m
3

 b.k.), zaokrouhlený na celé číslo směrem dolů.

*** Údaj se uvádí jen v případě státních nebo obecních lesů

razítko a podpis

Těžba dřeva [podle § 2 písm. l) až o) zákona č. 289/1995 Sb.]

Název kontrolní organizace:

ID kontrol. organizace od EK:

x x x

Identifikační údaje vlastníka lesa uvedeného v platném LHP/LHO ( liší-li se od osoby odevzdávající LHE)

Kontakt telefon:

Dne:

Pro potřeby centrální evidence systému náležité péče a v souladu s ustanoveními zákona 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

a § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (lesní zákon), je každý vlastník

lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu (lesní hospodářské osnovy) a evidenci o provedené obnově lesa

v jednotlivých porostech. Souhrnné údaje pak předává vlastník lesa orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.

V případě, že vlastníkovi lesa nejsou známy některé uvedené pojmy, požádá o pomoc a součinnost svého odborného lesního hospodáře.

Součet ploch výchovných zásahů do 40 let věku (probírek do 40 let a prořezávek)***:

Celkový přírůstek holin těžbou:

Součet ploch provedeného prvního zalesnění včetně vykázaného přirozeného zmlazení:

Plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let (probírek do 40 let a prořezávek) a plošný rozsah obnovy lesních porostů v ha*

Jméno fyzické osoby (jméno, příjmení, titul) nebo název právnické osoby:

Datum narození (dd.mm.rrrr) nebo identifikační číslo (IČO):

 

Obec:  

Část obce:

Ulice:

Identifikační údaje vlastníka, pachtýře, nájemce nebo podnájemce lesa odevzdávajícího LHE (na základě §§ 40 a 58 zákona č. 289/1995 Sb)

Jméno fyzické osoby (jméno, příjmení, titul) nebo název právnické osoby:

Souhrnné údaje lesní hospodářská evidence                                                 

včetně údajů pro potřeby centrální evidence

Rok vykázání LHE:

ORP:

Datum narození (dd.mm.rrrr) nebo identifikační číslo (IČO):

Výměra lesního majetku (porostní půda) v ha*:

Kód majetku (vyplnit jen v případě LHO) :

Název LHC (LHO):

Šestimístný kód LHC nebo LHO:

OLH (jméno, příjmení, titul):  

Adresa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby odevzdávající LHE

x x x

E-mail:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo popisné/číslo orientační:

PSČ:

Součet ploch proved. prvního zalesnění MZD včetně vykázaného přir. zmlazení MZD:

Těžba úmyslná v m
3 

b.k.**:

Těžba nahodilá v m
3 

b.k.**:

Těžba mimořádná v m
3 

b.k.**:

Celková výše těžeb v m
3 

b.k.**: 0

PSČ:

Číslo popisné/číslo orientační:

     


