ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
KONANÉ DNE 27.6 2019
Jednání se zúčastnili: p.Macíček, p.Konvička, p.Malík, p.Čáň, p.Krůpa

Program jednání:

1. Zjištění objemu vytěženého dřeva






zjištění stavu k 26.6.2019
zjištění celkového objem dříví na skládkách a porovnání s evidencí vytěženého dříví
evidence vytěženého dříví podle LHE fyzicky na místě při schůzi
objem odvezeného dříví odběratelům podle dodacích listů
dřevo drobného prodeje – listy samovýroby

2. Fyzická prohlídka prací v lese



diskuze o stavu hospodaření s LOH
Prohlídka probíhajících prací k 26.6.2019 v rámci hospodaření (zalesnění, prořezávky,
přibližování, těžba)

Komise pro lesní hospodářství byla hajným ing. Václavem Konvičkou seznámena se stavem
hospodaření v lese a byly předloženy tyto podklady:
- Celkový objem vytěženého dříví podle LHE ke dni 27.6.2019 činil 1119,68m3
- Prodej vytěženého dříví podle dodacích listů ke dni 27.6. 2019 činil 1130,56m3
- Zůstatek dříví na skládkách ke dni 27.6.2019 činil 55,38 m3
Následně proběhla debata s hajným na téma možnosti zlepšení hospodaření v lese. Komise byla
seznámena se záměrem obce na vybudování vodohospodářských opatření na lesních pozemcích
Krhové vedoucích ke zlepšení zadržování vody v krajině, a zmírnění vodní eroze. Členové komise
upozornili hajného na nedostatky u ulice Zahájenka, problém s kulatinou v příkopech a výtluky
v komunikaci vedoucí ke skládce U obrázku.

Komise pro lesní hospodářství doporučuje Radě obce tyto kroky pro zlepšení hospodaření v lese.
- Možnost objednávky palivového dříví občany, které by zajišťovali pracovníci obce.
-Vyjednat s LČR vybudování propustků k jejich linkám navazujících na komunikaci tak, aby
nedocházelo k jejímu znehodnocování.
-Vybudování svodnice pod skládkou „U obrázku“ o takových rozměrech, aby byla schopna
z komunikace odvést veškerou vodu.

-Obnovení spolupráce mezi myslivci a hajným. (brigády při budování oplocenek apod.)
-Vybudování propustku pod komunikací v místě nad závorou (U Čtvrtníčků), aby byla voda odvedena
na druhou stranu a mohla se ztrácet v porostu. Takto stéká až k zastavěné oblasti, kde při přívalových
deštích vznikají škody.

Zapsal dne 27.9.2019 předseda komise

………………………………………………..
Lukáš Macíček, místostarosta

