Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb.

Náležitosti projektu založení lesního porostu

A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu

I. Identifikace žadatele:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě obchodní firma,
2. datum narození,
3. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
4. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část
obce) a
5. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka,
b) je-li právnickou osobou
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo osoby,
3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka, a
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.

II. Identifikace zpracovatele projektu založení lesního porostu:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě obchodní firma,
2. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část
obce),
3. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka, a
4. číslo licence odborného lesního hospodáře podle § 5 odst. 2 písm. h),
b) je-li právnickou osobou
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo osoby,
3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka,
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a
6. číslo licence odborného lesního hospodáře podle § 5 odst. 2 písm. h).

III. Identifikace zalesňovaných pozemků:
a) soupis parcel podle evidence katastru nemovitostí
1. kód a název katastrálního území,
2. parcelní číslo,

3. kód druhu pozemku,
4. výměra v hektarech na čtyři desetinná místa a
5. součet výměr k založení lesního porostu v hektarech na čtyři desetinná místa,
b) identifikace dílů půdních bloků,
c) zařazení pozemků do souborů lesních typů a cílových hospodářských souborů podle odborného
stanoviska Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a typologického zařazení zalesňovaných pozemků
podle § 5 odst. 2 písm. g),
d) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel, v níž nesmí být žadatelem provedeny úpravy;
v případě založení lesního porostu na zemědělských pozemcích menších než 0,5 ha musí být součástí
mapového podkladu i části parcely přiléhajícího pozemku určeného k plnění funkcí lesa a
e) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých dřevin
a umístění oplocení, pokud je navrhováno.
IV. Identifikace sadebního materiálu lesních dřevin použitého k založení lesního porostu:
a) počty a plochy jednotlivých druhů dřevin na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech a
plochy jednotlivých druhů dřevin celkem, při dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících
dřevin, s určením základních dřevin a jejich podílu podle vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, včetně zakreslení nezalesněných
ploch uvedených v § 7 odst. 3 tohoto nařízení,
b) druh, věk, způsob pěstování a kvalita sadebního materiálu podle § 1 odst. 6 až 11 vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin, ve znění pozdějších předpisů,
c) doklad o původu reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 2 písm. i) odpovídající zásadám přenosu
reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu
semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově
lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

B. Nepovinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu
I. Způsob přípravy půdy před založením lesního porostu.
II. Technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin.
III. Způsoby a četnost ochrany do doby zajištění porostu proti buřeni, proti zvěři, klikorohu,
popřípadě dalším škůdcům.
IV. U oplocení minimální technické parametry, u individuálních způsobů ochrany druh a počet kusů,
popřípadě další činnosti nutné k zdárnému vývoji založeného porostu (například přihnojení, výsek
nežádoucích náletových dřevin

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb.

Příklad projektu zalesnění v souladu s NV č. 185/2015 Sb.
(pro účely získání dotace na založení lesního porostu)

A: Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu

I.

Identifikace žadatele

Jméno, příjmení, titul:

Petr Šust, Ing.

Datum narození:

02.08.1963

Adresa:

Na Horánku 275, 384 11 Netolice

Telefon:

602 XXX XXX

Email:

sust@foresta.cz

II.

Identifikace zpracovatele projektu založení lesního porostu

Jméno, příjmení, titul:

Jiří Kutlák, Ing.

IČ:

46258323

Adresa:

Kostelní 31, 373 71 Rudolfov

Telefon:

603 XXX XXX

Email:

kutlak@olhrudolfov.cz

Číslo licence OLH:

ŽP 6761/04

III.

Identifikace zalesňovaných pozemků

a) Soupis parcely podle evidence katastru nemovitostí
1. Katastrální území: 608831 (Svoříž), parcelní číslo: 325/1, LV 12, orná půda, výměra
pozemku podle KN 0,2992 ha.
Zalesňovaná výměra podle DPB: 0,29 ha
b) Identifikace dílu půdního bloku
1. DPB i.č.: 765-1127 6219, zemědělská kultura R, výměra 0,29 ha
c)

Zařazení pozemku do souboru lesních typů a cílového hospodářského souboru
1. Parcela 325/1; SLT: 3S, CHS: 47
Dřeviny základní:

SM, BK, DB

Dřeviny meliorační:

BK, JD, JV, JS, JL, LP, HB, DG, DB, JDO, TŘ

Dřeviny přimíšené a vtroušené:

BO, MD, SM, DG, OS

Odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a typologického zařazení
zalesňovaných pozemků je součástí projektu zalesnění v rámci Přílohy č. 1

d) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel (v případě pozemků menších než 0,5 ha
je součástí mapového podkladu i část parcely přilehajícího pozemku k PUPFL)
Kopie katastrální mapy je součástí projektu zalesnění v rámci Přílohy č. 2
e) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých
dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno
Kopie katastrální mapy je součástí projektu zalesnění v rámci Přílohy č. 3
IV.

Identifikace sadebního materiálu lesních dřevin použitého k založení lesního porostu

a) Návrh dřevinné skladby v souladu s Přílohou č. 1 NV č. 185/2015 Sb., v platném znění
Dřevina

Druh

CHS

SM
BK
DB

hlavní
MZD
MZD

47
47
47
Celkem

Sazba dotace:

Zastoupení dřeviny
(%)

41
35
24

Plocha (ha)

0,1200
0,1000
0,0700
0,2900

Ks/ha

Spon (m x
m)

Počet sazenic
(ks)

3 500 1,70 x 1,70
8 000 1,12 x 1,12
10 000 1,00 x 1,00

420
800
700

Dřeviny na základě § 7 odst. 1 písm. a) bod 1. NV č. 185/2015 Sb.
BK, DB

Sazba 3 035 EUR * 0,17 ha

Dřeviny na základě § 7 odst. 1 písm. a) bod 2. NV č. 185/2015 Sb.
SM

Sazba 2 100 EUR * 0,12 ha

Na části parcely sousedící s nelesními pozemky bude na jejím obvodu zachován nezalesněný
pruh o šířce 3m. Porostní plášť bude na jižním a východním okraji pozemku tvořit dub letní,
vysázený v 6 řadách v počtu 700 ks. Východní chudší část parcely bude osázen bukem. V západní
části, která je částečně v zástinu stávajícího lesa, bude vysázen smrk.
Rozmístění jednotlivých dřevin je zakresleno v rámci Přílohy č. 3.
b) Druh, věk, způsob pěstování a kvalita sadebního materiálu
K zalesnění lze použít reprodukční materiál jednotlivých druhů lesních dřevin, který splňuje
podmínky přenosu pro místo výsadby. Zalesňovaný pozemek se nachází v přírodní oblasti (PLO)
10 – Středočeská pahorkatina, ve 3. lesním vegetačním stupni (LVS).
Doporučené minimální parametry sadeb. materiálu (výška nadz. části/tloušťka koř. krčku):
SM – 26 cm+/5mm+
BK – 36cm+/6mm+
DB – 36 cm+/6mm+
Původ použitého sadebního materiálu musí být doložen dle platných předpisů průvodním listem
nebo listem o původu.

c)

Doklad o původu reprodukčního materiálu

Bude doložen v rámci Žádosti o dotaci na založení lesního porostu v souladu s § 5 odst. 2 NV č.
185/2015 Sb.
B: Nepovinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu

I.

Způsob přípravy půdy před založením lesního porostu

Vyřezat křoviny ve východní části parcely

II.

Technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin

Zalesnění lze provést mechanizovaně – rýhovým zalesňovacím strojem nebo ručně – sazečem. Každý
rok doplňovat uhynulé sazenice do minimálního projektem stanoveného počtu až do zajištění kultury
sadebním materiálem stejných parametrů jako při prvním zalesnění.
III.

Způsoby a četnost ochrany do doby zajištění porostu proti buřeni, proti zvěři, klikorohu,
popřípadě dalším škůdcům

Proti buřeni sazenice ožínat podle potřeby, minimálně však alespoň 1x ročně až do doby zajištění.
Výsek nežádoucích náletových dřevin s tím, že v budoucnu lze tolerovat jejich příměs do 10 %
celkového počtu.
Proti zvěři oplotit celou plochu po obvodu drátěným lesnickým pletivem minimální výšky 160 cm,
délka cca 260 m. Oplocení udržovat ve funkčním stavu až do zajištění kultury.
Deklarace zalesněného DPB v rámci žádosti o dotaci na založení lesního porostu:

V Rudolfově 5.09.2015

………………………………………………
Ing. Jiří Kutlák
1) Vyjádření ÚHÚL o typologickém zařazení pozemku
2) Kopie katastrální mapy se zobrazením okolních lesních pozemků
3) Kopie katastrální mapy s náčrtem rozložení dřevin po ploše včetně oplocení

Příloha č. 1: Vyjádření ÚHÚL o typologickém zařazení pozemku

Příloha č. 2: Kopie katastrální mapy se zobrazením okolních lesních pozemků

Příloha č. 3: Kopie katastrální mapy s náčrtem rozložení dřevin po ploše včetně oplocení

