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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 7. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 2. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Zda na lesních majetcích (např. LHC) ve Vaší působnosti jsou 

- ve všech lesních hospodářských plánech a osnovách (dále jen LHP, LHO) zapracovány plány péče 

ochrany přírody 

- tyto části plánů respektovány 

- pokud ne, uveďte prosím název LHC/LHP/LHO ve kterých dochází k ohrožování druhů vyjmenovaných 

v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo lokalit, kde se tyto druhy nacházejí 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

K otázce č. 1: Ve všech lesních hospodářských plánech i lesních  hospodářských osnovách na území v působnosti 

Krajského úřadu Jihočeský kraj jsou vždy zapracovány plány péče pro přírodní památky a přírodní rezervace, 

které jsou v naší kompetenci. 

K otázce č. 2: Jsou tyto části plánu respektovány? Ve většině případů ano. Pokud je vlastník LHC nucen provést 

zásah, který je v rozporu s plánem péče, většinou případný problém komunikuje s orgánem ochrany přírody 

předem. V uplynulých letech jsme nezaznamenali žádné zásadní porušení způsobu péče zakotveného v plánu 

péče některých z maloplošných zvláště chráněných území v naší kompetenci. 

K otázce č.3: Pokud otázce dobře rozumíme, jedná se pouze o ohrožení druhů v maloplošných zvláště 

chráněných územích, případě EVL, a to v souvislosti s nedodržením plánu péče. Tento případ jsme v uplynulých 

letech také nezaznamenali, nicméně potenciálně hrozí toto nebezpečí u plošně rozsáhlejších území 

(např. u ptačích oblastí) v souvislosti s likvidací kůrovcem napadeného dřeva. Jako případ lze uvést PTO Údolí 

Otavy a Vltavy (LHC Orlík), kde dochází opakovaně ke změně platného LHP, konkrétně navyšování maximální 

výše těžeb. Předmětem ochrany je zde populace výra velkého a kulíška nejmenšího, přičemž by potenciálně při 

provádění těžeb holosečením způsobem mohlo dojít k ohrožení hnízd těchto druhů. Vlastník LHC je na tento 

problém upozorněn, a doposud k žádnému poškození nedošlo. Po zahájení hnízdní sezóny se však mohou objevit 

kolizní místa. 
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