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Obec Dobrá Voda
Dobrá Voda 103

59451

VÁŠ DOPIS ZN.

Křižanov

Č!SlO JEDNAcl

SPiSOVÁ ZNACKA

DATUM

LCR 154/000184/2018

LCR0004093/20 18

2.2.2018

VY~IZUJE

TELEFON

GSM

Řetický

956154106

724623748

FAX

OznÍllnenÍ o změně odborného lesního

E-MAIL

emanuel.reticky@lesycr.cz

hospodáře

Oznamujeme Vám, že ode dne 1.1.2018 Lesy České republiky, s,p" vykonávají dle § 37, odst. 6 zákona
Č, 289/ 1995 Sb , o lesích v platném znění v rámci Vaší obce odbornou správu lesa pro vlastník)' lesa,
kteří

nemají vybraného vlastního odborného lesního

Změny jsou

hospo dáře.

obsaženy v následuj ící tabulce:

kat. území

obec

revír

OlH do 31.12.2017

revírník od 1.1.2018

Věchn ov

Wotan Forest, a.s ,

Ing. Jaroslav Zeman

,

Dobrá Vo da

I

Dobrá Vod a u
Křižanov a

I

Kontakty na

příslušného

reví r

revírníka jsou následuj ící:

revírník

telefon

e-mail

725257967

iaroslav, ze ma n @ I es~c r. cz

kancelář

I

Věchn ov

I Ing. Jaroslav Zeman

Moravec 96,

59254 Moravec
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Žádáme Vás, abyste v rámci svých možností (opakovaným vyhlášením místním rozhlasem,
na úřední desce, zveřej něn ím na webových stránkách obce) informovali vlastníky lesa
o této sku tečnosti .

vyvěšením

Děkujem e

za spolupráci
Lesy éeské rep Ubliky, S.p.
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Ing. Josef Pollak
lesní správce
revír Věchnov
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