Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Příjem žádostí do nového opatření
Lesnicko-environmentální
a
klimatické
a ochrana lesů
a

služby

Příjem žádostí o změnu zařazení do opatření
Natura 2000 v lesích a lesnicko-environmentální
opatření
V Praze dne 22. února 2016
Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že ode dne 22. 2. 2016 je možné v rámci aplikace
fLPIS připravit návrh na žádost o změnu zařazení (opatření Leso-envi a Natura 2000 v lesích) a
také návrh na žádost o zařazení (zachování porostního typu hospodářského souboru, ochrana a
reprodukce genofondu lesních dřevin).
Příjem žádostí o zařazení a změnu zařazení bude ukončen 15. 3. 2016.

Postup podání žádosti
1) Návštěva Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL)



Registrace nového uživatele do fLPIS - Žadatelé, kteří nemají přístup do aplikace LPIS,
si jej zajistí na nejbližším OPŽL. Bez tohoto přístupu není možné provádět žádné úkony
(změny) v aplikaci fLPIS, tudíž ani podat řádnou žádost!



Registrace nového uživatele na Portál Farmáře SZIF – žadatelé, kteří nemají přístup do
této aplikace, si jej jednoduše mohou zajistit na nejbližší pobočce OPŽL. Bez tohoto
přístupu není možné generovat tzv. „předtisk“ žádosti a podat jej elektronickou cestou.



Přiřazení plochy uživateli – současně s registrací do fLPISu bude žadateli přiřazena plocha
(LHP, LHO, porostní skupiny), na kterou doloží právní důvod užívání s formulář Souhlas
vlastníka/spoluvlastníků se zařazením. Formulář je k dispozici na stránkách www.szif.cz.
Pozn.: V případě přiřazení celého LHP není nutné vypisovat seznam porostních skupin,
stačí kód a platnost LHP.
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Kvůli případným nesrovnalostem při zákresech doporučujeme přiřadit veškerou
užívanou plochu, nikoli pouze tu, kterou hodlá zařadit!
Doklady, které jsou třeba při návštěvě OPŽL:



Občanský průkaz / pas, výpis z veřejného rejstříku (jiný dokument osvědčující vznik práv.
osoby).
Pokud žadatel není vlastník, tak doloží buď nájemní nebo pachtovní smlouvu nebo
smlouvu o hospodaření nebo výpůjčce uzavřenou s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky
nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, nebo jejich úředně ověřené kopie; písemný
souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů se
zařazením porostních skupin.

Doklady, které si žadatel odnese z OPŽL:




Doklad o registraci do LPIS (obsahuje informace o ID SZR, ID LPIS a JI SZIF)
Doklad o registraci na Portál Farmáře
Informativní tisk

2) Návštěva ÚHÚL


V případě nutnosti zpřesnění zákresu, se žadatel dostaví na nejbližší pobočku ÚHÚL. Zde,
za asistence odborně proškoleného pracovníka, zpřesní/schválí nabídnuté mapové
podklady. Výstupem z tohoto procesu může/nemusí být příloha Potvrzení odborného
lesního hospodáře nebo Potvrzení orgánu ochrany přírody. Tyto přílohy žadatel nechá
potvrdit a následně je doloží k žádosti o zařazení/změnu zařazení.

Pozn.: V případě, že žadatel nestihne doložit potvrzené přílohy k žádosti do 15. 3., může je
doložit v rámci výzvy k opravě.
Doklady, které jsou třeba při návštěvě ÚHÚL:



Je třeba znát jednotný identifikátor SZIF (JI SZIF), uvedený na dokladu o registraci do
LPIS
Občanský průkaz

Doklady, které si žadatel odnese z ÚHÚL:



Potvrzení odborného lesního hospodáře (v konkrétních případech)
Potvrzení orgánu ochrany přírody

3) Návštěva OPŽL


Pokud má žadatel zpřesněn zákres v fLPIS a potvrzené přílohy (pokud je třeba je doložit),
následuje samotné podání žádosti. Pokud žadatel nemá potřebu/povinnost zpřesňovat
zákres, chce pouze připravit návrh na žádost o zařazení, příp. na stávajících závazcích
upravit atributy (např. změna třídy navýšeného podílu MZD), navštíví OPŽL.

Doklady, které si žadatel odnese z OPŽL:
 Potvrzení o přijetí/podání žádosti o zařazení
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UPOZORNĚNÍ: Samotné podání žádosti (odeslání datové sady na Portál farmáře) bude

vzhledem k technické připravenosti aplikace umožněno až od 26. 2. 2016!
To však nebrání tvorbě návrhu žádosti na zařazení/změnu zařazení. Odeslání je možné následně
provést doma na OPŽL nebo na ÚHÚL dle výběru.

Na webu www.szif.cz bude k dispozici Příručka pro žadatele, obsahující detailní informace
k jednotlivým opatřením a žádostem a dále Příručka pro el.podání, jež popisuje proces podání
žádosti na Portálu farmáře.
Bližší informace o podmínkách vstupu do opatření jsou k dispozici na infolince SZIF
tel. 222 871 871.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

