
číslo:  2020/05/07-76 PRIORITA 1 43
Vydal: PREPÍNANIE

číslo podl. kme ň podlom. Drevina
Počet 

kmeňov
Objem v 

m3
Plocha v 

ha**)

76 1 3939 2 512G10 RN VT - rozptýlená biela farba, bodky SM 7 4.50 0.00

76 2 3953 512G10 RN VT - rozptýlená biela farba, bodky SM 1 1.70 0.00

76 3 3953 512G10 RN VT - rozptýlená biela farba, bodky JD 1 1.80 0.00

76 4 4100 513D10 RN LS - rozptýlená biela farba, bodky SM 1 1.00 0.00

SPOLU: 10 9.00 0.00

Vykoná:

   *)
 **)
***)

SÚHLAS  NA  ŤAŽBU DREVA
SKLÁDKA

SMEROVÁ S.

Odborný lesný  
hospodár

Meno,priezvisko:                                                     Ing. Ivan Feik        Číslo osved čenia                      
Vydanie súhlasu:      

07.05.2020

Podpis:     OLH-394 / 99
Platnos ť súhlasu do:               

30.06.2020

Vlastník alebo obhospodarovate ľ lesa:    katastrálne územie

SÚHLAS ČÍSLO PARCELY

Dielec
Druh 
ťažby

a jej špecifikácia 
*)

Spôsob 
vyzna čenia ***)

VYZNAČENÁ  ŤAŽBA

Vlastnícky celok: LPS Svr činovec LPS Svr činovec Svr činovec

Lesný celok: Čierne Svr činovec

Vykonávate ľ ťažby po pou čení svojim podpisom potvrdzuje prevzatie zodpovedno sti za dodržiavanie predpisov pri ochrane a 
bezpečnosti pri práci, najmä Vyhlášky MPSVR č.46/2010 o lesnej práci a za dodržanie predpisov na  úseku požiarnej ochrany ! V 
zmysle tejto vyhlášky môže prácu s JMP v lese vykoná vať len osoba s platným osved čením. Osobitnú pozornos ť venova ť riziku 
samovo ľného zosunu zbytkov drevnej hmoty v dôsledku sklonu  terénu, mimoriadnu pozornos ť venova ť dodržiavaniu OBP pri 
zbližovaní, nakládke a odvoze dreva. Používa ť len technologicky bezpe čné pracovné postupy s použitím vhodného pracovného 
náradia. Objednávate ľ odovzdal miesto výkonu práce uvedené v tomto súhla se zhotovite ľovi.

Zárubok: 16-Vojtkov, 17-
Cyprichov

Zárubkár: Gomola Ján, Chovaniaková Ivana Podpis:

Právnická osoba:                         IČO: Fyzická osoba: meno, 
priezvisko 

IČO:

Podpis:

Náklady: Oblas ť: 4

Podpis:

Upozornenie: Súhlas na ťažbu je platný až po doplnení údajov v časti "Vykoná"

Úmyselná obnovná: hospodársky spôsob, forma náhodná: jednotlivo (zlomy, sucháre,vývraty).
Mimoriadna: účel, plocha náhodná, sústredená: plocha v ha na dve desatiny.
Farba, ciacha, štítok.


