
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

 

Vážený pan

Jiří Beneš

 

Váš dopis značky / ze dne č. j. / spisová značka datum vyřizuje / telefon / e-mail

SNPCS 05314/2019/ SNPCS 05614/2019 23. 8. 2019 Na“

9.8.2019

Véc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106I1999 Sb.

 

Vážený pane Beneši,

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., doručené na adresu Správy

Národního parku České Švýcarsko dne 9.8.2019 a zaevidované pod č.j. SNPCS 05314/2019,

Vám zasílám požadované informace týkající se vyplacených finančních náhrad za ujmu

vzniklou omezením lesního hospodaření dle Vyhlášky č. 335/2006 Sb. na území NP České

Švýcarsko a CHKO Labské pískovce v letech 2010 až 2018.

Území NP České Švýcarsko:

. v letech 2010 - 2018 nebyla řešena žádná žádost o poskytnutí náhrad (na území NP je z

95% vlastnikem lesa Správa NP)

Území CHKO Labské pískovce:

. v létech 2010 - 2016 byla příslušným orgánem pro vyřizování žádostí o finanční

náhradu Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa CHKO Labské

pískovce, resp. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky — regionální

pracoviště Ústecko, nikoliv Správa NP České Švýcarsko. Vaše žádost o informace

týkající se tohoto období a území CHKO Labské pískovce byla předána Agentuře

ochrany přírody a krajiny České republiky — regionální pracoviště Správa CHKO České

středohoří (nástupnická organizace vzniklá po převodu území CHKO Labské pískovce

pod správní působnost Správy NP České Švýcarsko v roce 2017) s žádostí o sdělení

požadovaných informací.

. 2017: vyplaceno celkem 160.731,- Kč (žadatel Lesy České republiky, s.p.)

. 2018: bude vyplaceno celkem 410.951 ,- Kč (žadatel Lesy České republiky, s.p.)
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Pozn.: žádost byla řešena v roce 2019, administrativně proběhla kontrola žádosti; platba ještě

nebyla odeslána z důvodu nutných administrativních kroků (komunikace s MZP o uvolnění

finanční částky).

S pozdravem

Mgr. Richard Nagel

ředitel odboru veřejných vztahů

2/2

Pražská 457/52 Tel.: +420 412 354 050 lČ: 06342477 E-mailr n.park@npcs.cz

407 46 Krásná Lipa Datová schránka: u85><32d DIC1CZ06342477 www.npcs.cz


