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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane magistře, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 28. 11. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 11. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1)   Sdělte, zda byl na lesní parcely p. č.   , vše v k.ú. Bořetín okr. J. Hradec, poskytnut 

Vaším úřadem, v době od 1.1.2018 do 1.5.2022, nějaký typ dotace, subvence, příspěvku z programu příspěvku 

na zmírnění kůrovcové kalamity na sanaci kůrovcové kalamity  (např. program Ln.2021), či dorovnání ztráty 

kvality dřevní hmoty po provedené těžbě z důvodu napadení kůrovcem apod. 

2)   V případě, že byl nějaký typ příspěvku či dotace v období od 1.1.2018 do 1.5.2022 na uvedenou lokalitu  

poskytnut, sdělte spisovou značku rozhodnutí, datum rozhodnutí a příjemce příspěvku vč. výše poskytnutého 

příspěvku.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

na parcely p. č.     v k.ú. Bořetín u Strmilova (608165) nebyl v období od 1.1.2018 do 

1.5.2022 poskytnut žádný finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. 

Ministerstvo zemědělství ČR (dále MZe) zveřejnilo na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity celkem 3 výzvy 

dotačního programu Ln. Jiné dotační programy na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity MZe nevypsalo.  

Parcela p. č.   v k.ú. Bořetín u Strmilova (608165) neexistuje. Jedná se zřejmě o parcelu  . Ani na tuto 

parcelu nebyl v období od 1.1.2018 do 1.5.2022 poskytnut žádný finanční příspěvek na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v nestátních lesích.  

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 
 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 28. 11. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 146774/2022  

Sp. zn.: KHEJ 143460/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 5. 12. 2022  
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