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1.a. LHP/LHO

POUČENÍ
k bližší identifikaci předmětu dotace podle programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019

Ř.1.a. Uvede se doba platnosti LHP/LHO
Ř.1.b. Uvede se číselný kód lesního hospodářského celku (šestimístný nebo čtyřmístný).
Ř. 4 Uvede se datum zahájení prací, měsíc a rok (splnění předmětu příspěvku).
Sl. 6 Názvy jednotlivých katastrálních území se oddělí od sebe čárkou. Uvedení čísla a názvu
katastru není pro žadatele povinné v případě, že žadatel má samostatný LHP.
Sl. 7 Číslo parcely se uvádí podle současného katastru nemovitostí.
Sl. 8 Uvede se příslušný dvoumístný kód vlastnictví, který vyjadřuje vztah žadatele k parcele:
První místo - žadatel
1 jediný vlastník
2 spoluvlastník
3 nájemce
4 podnájemce
Druhé místo - identifikace vlastníka parcely
A fyzická osoba (nepodnikající)
B fyzická osoba (podnikatel)
C právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
D sdružení bez právní subjektivity
E sdružení s právní subjektivitou
F stát
G obec
H vysoká škola
I církev, církevní řády a kongregace
J nadace, veřejně prospěšné společnosti apod.
K kraj
Sl.9 Označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa dle LHP nebo LHO.
Sl.10 Vyplňuje se pouze u dotačního titulu umělá obnova první a opakovaná.
Uvede se dvoumístné číselné označení souboru lesních typů v souladu s LHP nebo LHO.
Sl.11 Vyplňuje se u dotačního titulu umělá obnova první a opakovaná,
individuální ochrana poloodrostků a odrostků.
Sl.12,13,14 Vyplní se číselné indikace jednotlivých činností uvedených ve Výzvě
Sl.15 Uvede se zkráceně, výstižně předmět činnosti.
Sl.16 Výměra obnovy na 2 desetinná místa, délka oplocení na 3 desetinná místa, vždy se
zaokrouhlováním dolů.
Sl.17 Počet poloodrostků a odrostků v kusech, počet kusů individuální ochrany a kůsů ochrany kostry
porostů.

