V Praze dne: 7. 3. 2019
Číslo jednací: 035041/2019/KUSK/OŽP/2-Mi
Vyřizuje:

Dle rozdělovníku

František Mikeš l. 172

Věc: Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků k zpracování plánu a žádost
orgánu ochrany přírody o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP LHC Obecní lesy
Hřiměždice na období platnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
kraje příslušný v přenesené působnosti podle § 48a odst. 2 písm. e) zák. č. 289/95 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen lesní
zákon), k výkonu státní správy ve věci projednávání a schvalování vypracovaných návrhů
lesních hospodářských plánů (dále jen LHP), oznamuje podle § 26 odst. 3. lesního zákona,
orgánům státní správy a samosprávy, dotčeným právnickým a fyzickým osobám jejichž práva,
nebo povinnosti mohou být zpracováním LHP dotčeny, že mohou uplatnit své připomínky a
požadavky ke zpracování LHP nejpozději do 7. 4. 2019. Později uplatněné návrhy nebudou do
LHP zapracovány s výjimkou požadavků vyplývajících z obecně platných předpisů. Orgán
ochrany přírody KÚSK se žádá o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP. K
závazným stanoviskům vydaným po lhůtě 60 dnů od doručení žádosti příslušnému orgánu
ochrany přírody se nepřihlíží (§4 odst. 3 zák. č 114/92 Sb..)
Podle předložených podkladů návrhu LHP se jedná o zpracování LHP pro lesy LHC
Obecní lesy Hřiměždice č. 111412, ve vlastnictví obec Hřiměždice č. p. 46.
Uvedený lesní majetek je situován v území:
Středočeský kraj, okres Příbram
k.ú. Hřiměždice a Vestec u Hřiměždic.
Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa činí 97,44 ha.
Podle předběžného posouzení orgánu státní správy lesů, může být zpracování LHP ve
střetu se zájmy chráněnými zák. č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, zák. č. 20/87Sb., o státní památkové péči, zák. č. 222/99 Sb., o zajišťování obrany
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ČR, zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon a s oprávněnými zájmy právnických a fyzických osob.
Vzhledem k výše vymezenému možnému střetu zájmů, bylo toto oznámení zasláno orgánům
státní správy a dále vybraným subjektům, jejichž práva a povinnosti by mohly být
vypracováním plánu dotčeny.
Za účelem zjištění jiných oprávněných zájmů, které nejsou orgánu státní správy lesů KÚ
Středočeského kraje známy a k seznámení se záměrem, žádáme Obec Hřiměždice, aby
zveřejnila toto oznámení na místě obvyklém. Po uplynutí 30 dnů od zveřejnění žádáme o
vyznačení počátku a ukončení doby zveřejnění na oznámení a zaslání případných připomínek
a požadavků právnických a fyzických osob k zpracování plánu zdejšímu úřadu.
Příloha: orientační mapa

Ing. Josef Keřka Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. Ing. Tomáš Macháček
vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví

Obdrží:
1. MěÚ Dobříš, odbor výstavby a ŽP, Mírové nám. 119 (orgán SSL, vodoprávní úřad, orgán
ochrany přírody), (datovou zprávou)
2. KÚSK, odbor ŽP a Z oddělení ochrany přírody a krajiny, zde
3. Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech, Sabinova 5, 130 00
Praha 3, (datovou zprávou)
4. MO Oddělení ochrany územních zájmů Praha, pracoviště Litoměřice (datovou zprávou)
5. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
6. Obec Nový Knín, datovou zprávou
7. Obec Borotice, datovou zprávou
Na vědomí (bez přílohy):
1. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Šarochova 1328, 25002 Brandýs nad Labem- Stará
Boleslav (datovou zprávou)

