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Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení
§ 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„orgán ochrany přírody“ a „zákon“) obdržel dne 10. 2. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Žádost
podala společnost Lenzing Biocel Paskov a.s., se sídlem Místecká 762, 739 21 Paskov,
IČ: 26420317.
Předmětem žádosti jsou informace, zda na lesních majetcích (například LHC) v působnosti orgánu
ochrany přírody jsou ve všech lesních hospodářských plánech a osnovách zapracovány plány péče,
zda jsou tyto plány péče respektovány. Je požadována i informace o případném ohrožování druhů
uvedených v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona,
nebo lokalit, kde se tyto druhy nacházejí.
Zdejší orgán ochrany přírody je příslušným k vydávání závazných stanovisek podle § 4 odstavce 3
zákona ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských
osnov. Při přípravě tohoto závazného stanoviska je mimo jiné posuzován soulad mezi návrhem
lesního hospodářského plánu a plány péče maloplošných zvláště chráněných území (dále jen
„MZCHÚ“), kde je příslušný zdejší orgán ochrany přírody. Závazné stanovisko je následně
zapracováno. Lze tedy konstatovat, že schválené lesní hospodářské plány jsou v souladu s plány
péče MZCHÚ, pokud jsou na území předmětného lesního majetku přítomny.
Orgán ochrany přírody ke dnešnímu dni neeviduje žádná správní řízení, která by vedl k porušování
schválených lesních hospodářských plánů a plánů péče na území MZCHÚ. Příslušným orgánem
ochrany přírody mimo tato území jsou místně příslušné obce s rozšířenou působností. Zdejší orgán
ochrany přírody neeviduje správní řízení, která by vedl na lesních majetcích z důvodu ohrožování
zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb.
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