
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13  Plzeň

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366

Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.: PK-ŽP/5176/20 
Spis. zn.: ZN/1062/ŽP/20
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Martin Bůžek
Tel.: 377 195 327
E-mail: martin.buzek@plzensky-kraj.cz
Datum: 03.03.2020

Stanovení termínu pro uplatnění požadavků a připomínek na zpracování lesního 
hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Nepomuk

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy 
lesů, příslušný podle § 48a odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„lesní zákon“), ke schvalování lesních hospodářských plánů, stanoví na základě 
podnětu podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Klatovy, v souladu 
s ustanovení § 26 odst. 3 lesního zákona takto: 

Připomínky a požadavky na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní 
hospodářský celek Nepomuk (platnost plánu 2021-2030) mohou právnické a fyzické 
osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být zpracováním 
plánu dotčeny, a orgány státní správy uplatnit nejpozději do 31. března 2020.

Požadavky a připomínky v písemné (elektronické) formě budou přijímány na shora 
uvedené adrese Krajského úřadu Plzeňského kraje.  Bližší údaje týkající se lesního 
hospodářského celku Nepomuk lze získat na Lesní správě Klatovy (tel.: 956 220 111, 
email: ls220@lesycr.cz).

Odůvodnění
Dne 31.12.2020 skončí platnost lesního hospodářského plánu (dále jen „plán“) 
vypracovaného pro lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) Nepomuk, který je tvořen 
lesy ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření  Lesy České republiky, s.p. 
Hradec Králové (Lesní správa Klatovy). V roce 2020  bude proto pro tento LHC 
zpracováván plán nový, a to na dobu platnosti  od 01.01.2021 do 31.12.2030.  

Podle ustanovení § 26 odst. 3 lesního zákona mohou právnické a fyzické osoby, jejichž 
práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být zpracováním plánu 
dotčeny, a orgány státní správy uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování 
plánů nebo osnov nejpozději v termínu stanoveném schvalujícím orgánem státní 
správy lesů. Na základě podnětu Lesů ČR, s.p., Lesní správy Klatovy proto krajský 
úřad, jako schvalující orgán státní správy lesů, stanovil výše uvedený termín pro 
uplatnění připomínek.
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Oprávněné požadavky a připomínky budou podkladem pro zpracování plánu a budou 
projednány na základním šetření k vypracování plánu pro uvedený LHC, jehož konání 
se předpokládá v průběhu měsíce dubna.

Městské úřady uvedené v rozdělovníku žádáme o vyvěšení této písemnosti na svých 
úředních deskách po dobu 15 dní (informaci/doklad o vyvěšení zpět nezasílat). 

Příloha
orientační mapa s vyznačením LHC Nepomuk

                                       

                                                             
Ing. Stanislav Polák 
vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti

podepsáno elektronicky
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Rozdělovník 

Lesy České republiky, s.p., 
Lesní správa Klatovy, Voříškova 259, 339 01 Klatovy
Krajské ředitelství Plzeň, Sukova 40, 301 00 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
Odbor životního prostředí

oddělení ochrany přírody
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

oddělení památkové péče

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Městský úřad Horažďovice, Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Nepomuk, Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Městský úřad Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem - pobočka Plzeň, Náměstí 
Generála Píky 8, 301 58 Plzeň

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni,  Prešovská 7/171, 
306 37  Plzeň

Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
 v zastoupení Mgr. Tomáš Menčík, Advokátní kancelář Navrátil Menčík s.r.o., 
 Hluboká 1336/55, 326 00 Plzeň
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