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PROTOKOL
O kontrolním zjištění

na lesním majetku obce Počaply. Kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 2 a § 3
zákona Č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržování platných zákonných
předpisů v ochraně lesa a plnění funkcí lesů jako složky životního prostředí. Podpůrně se
řídila kontrolním řádem obsaženým v části třetí zákona Č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
znění pozdějších předpisů. Inspektoři se před zahájením kontroly prokázali služebními
průkazy.

1. Základní údaje o kontrole

Místo a čas provedení kontroly: k. Ú.: Počaply, 28.6.2013 od 9:00 do 16:30
hodin

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
Kontrolní pracovnici: Josef Myslivec, osobní číslo inspektora ČIŽP: 10018

Ing. Jan Hřebačka, osobní číslo inspektora ČIŽP: 4129
Předmět kontroly: Komplexní kontrola se zaměřením na ochranu lesa, těžební činnost,

zalesnění, zajištěnost kultur a na využití pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL)

1.1 Zákonný podklad kontroly

Hlavními kritérii pro kontrolu byly:
zákon ČNR Č. 282/1991 Sb., o Če ké inspekci životniho prostředi a jejl působnosti v
ochraně lesa * (zákon o inspekci)
zákon Č. 289/1995 Sb., o lesich ajeho prováděcí vyhlášky *
zákon Č. 552/1991 Sb., o státni kontrole * (zákon o státni kontrole)

* všechny zákony v platném znění dle pozdějších předpisů
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1.2 Kontrolovaný vlastník
Vlastník lesa: obec Počaply, adresa pro doručování: Obec Počaply, Počaply č. p. 45, PSČ

262 72 Březnice
Odborný lesní hospodář: František Mrzena
Lesní hospodářský celek (LHC): Obecní Lesy Počaply - Č. 113430

(LHC Počaply II - Č. 207417 neplatí)

Platnost lesního hospodářského plánu(LHP)/lesní hospodářské osnovy(LHO): 1.1.2011 -
31.12.2020

Příslušný orgán státní správy lesů: MěÚ Příbram, odbor životního prostředí,
Tyršova 108, PSČ 261 19, Příbram I.

1.3 Účastníci kontroly

Fyzické osoby přítomné za kontrolovaný majetek:
Jiří Čížek - starosta obce Počaply
Hana Koňasová - místo starostka
František Mrzena - odborný lesní hospodář
František Jeníček - hajný

1.4 Poučení účastníků kontroly
Inspektoři ČIŽP mají podle ust. § 7 zákona o inspekci právo vstupu na cizí pozemky při
výkonu své pracovní činnosti a přitom požadovat potřebné doklady, údaje nebo písemná
nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly.
Fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba neposkytla součinnost podle § 14
zákona o státní kontrole, může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu dle § 19 téhož
zákona až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.

Náklady kontroly vzniklé kontrolovaným osobám nesou tyto osoby s výjimkou nákladů
vzniklých použitím telekomunikačních zařízení těchto osob inspektory; tyto náklady
hradí stát. Za škodu vzniklou kontrolovaným osobám v souvislosti s prováděním
kontroly o<!povídá stát. Případné nároky na náhradu nákladů nebo škody je nutné
uplatnit u Ceské inspekce životního prostředí nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy
vznikly, jinak nárok zaniká.

1.5 Podklady kontroly

Lesní hospodářský plán (LHP) lesnické mapy, lesní hospodářská evidence, listy o původu
sadebního materiálu, evidence lapačů a lapáků.
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2. Popis zjištěných skutečností

2.1 Všeobecné údaje

Vlastníkem lesního majetku je obec Počaply u Březnice IČ: 00662933. Tento lesní majetek
nemá v současné době žádnou lesnickou certifikaci. Funkci odborného lesního hospodáře
vykonává pan František Mrzena. Lesní majetek představuje 70,77ha lesních pozemků v k. ú.
Počaply u Březnice. Lesní hospodářský celek - Obecní lesy Počaply (č. LHC 113430).
Platnost LHP je od 1.1.2011 do 31.12.2020. Do kategorie lesa hospodářského patří 77,25
ha. V LHC se nenachází žádné chráněné území.
Výměra porostů, kde hrozí napadení kůrovci (SM +60) je 22,74 ha.

2.2 Ochrana lesa proti biotickým škodlivým činitelům

V letech 2011 - 2013 nebyla do začátku inspekční činnosti zpracována žádná kůrovcová
hmota.

Počet lapáků a lapačů (ks):

rok 2011 2012 2013

Lapáky 1.+11. série 8+0 5+0 0+0

Feromonově lapače 8 8 8

2.3 Obnova lesa

a lesním majetku činila v r. 2011 celková těžba 285,54 m3 (z toho T - 45,98 rrr'), v roce
2012 byla celková těžba 396,53 nr', z toho byla TN - 45,62 rrr'. V roce 2013 se celkově
zatím vytěžilo 190,35 m3, Gen TO). Těžbou nahodilou nevznikla plocha větší než 0,2 ha.

Dle předložených dokladů LHE bylo v roce 2011 prováděno 1. zalesnění na ploše 0,72 ha,
opakovaně bylo zalesněno 0,41 ha. V roce 2012 došlo k 1. zalesnění na ploše 0,76 ha, dále
bylo vylepšováno sazenicemi 0,44 ha. V roce 2013 se zalesnilo poprvé O 23 ha, opakovaným
zalesněním 0,22 ha. Byly zkontrolovány rostlinolékařské pasy: viz fotokopie.

Výjimky ze zajištěnosti kultur nebyly uděleny, nebyly potřebné.

Ochrana kultur proti zvěři byla prováděna v letech 2011 - 2013 oplocenkami a aplikací
repelentů. V roce 2011 bylo chemicky ošetřeno repelenty 4,87 ha proti okusu a oploceno
1,lha. V roce 2012 bylo chemicky ošetřeno 5,12 ha proti okusu a oploceno 1,51ha kultur.
Byly použity přípravky AVERSOL a MORSUVIN. V roce 2013 bylo oploceno 1,67 ha
kultur. V letech 2011 - 2013 se na lesním majetku nenacházela žádná srovnávací oplocenka.
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2.4 Inspekční činnost podle porostních skupin, v pořádku:

90C1,2,3,17,89Fg,2,3,II,8903,7, 89C6,3,5,89B3,4,2,12,

89B12- 2013 TO i zalesnění DG v oploceni.

89B13 _ 1. plocha po těžbě zalesněna SM a BO, 2. plocha BO, 3. plocha DB a BK,
prováděno ožinování buřeně.

89010- postavena oplocenka za účelem ochrany přirozeného zmlazení.

89Do_ holina zalesněna JV a DG v oplocení - kultura ožnuta.

89Fo- holina zalesněna BO a vylepšena SM.

90Co - zalesněno SM, v oplocení DB a BK

3. Závěr

Na zákJadě zjištěných skutečností v rámci kontroly nebyly zjištěny nedostatky v oblasti
ochrany lesa. Uvedenými skutečnostmi nebylo ohroženo (poškozeno) životní prostředí
a omezeno plnění veřejně prospěšných funkcí lesa.

Za ČIŽP, 01Praha odděleni ochrany lesa:

Ing. Jan Hřebačka

····~l:··H.H.H....
//,,;L<-

.................................................

Josef Myslivec

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 17 zákona Č. 552/1991 Sb. o státní kontrole
právo podat písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu, a to ve lhůtě 5 dnů ode
dne seznámení s protokolem na adresu:

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 1//40
/60 00 Praha 6

Jiří Čížek

Za lesní majetek obce Počaply :

Hana Koňasová
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Za odborného lesního hospodáře: Á
rronti el< rzeno ~

František Mrzena 3~~~~Vb~~~I~~ě {( .

Tento protokol byl vyhotoven dne 28.6. 2013 v počtu 3 stejnopisů, čítá 5 stran.

Stejnopis č. 1 - ČIŽP
Stejnopis č. 2 - kontrolovaný subjekt
Stejnopis č. 3 - OLH
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