Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

4.3.2. Lesnická infrastruktura
Příjem žádostí o dotaci: jaro 2017

Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese tj. na pozemcích určených k plnění funkce lesa
Žadatel: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. Držitelem se rozumí osoba, která
v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa
podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích)
Dotace: max. 80% z uznatelných výdajů, min. způs. výdaje 10.000Kč, max. způs. výdaje 8 mil. Kč
Způsobilé výdaje:
- výstavba, rekonstrukce a opravy lesních cest vč. souvisejících objektů a technického vybavení
- mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady, silniční příkopy
a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů,
sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky
- bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty - svodidla, zábradlí, dopravní
značky, body záchrany, heliport
- nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury
apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní
infrastruktury apod.)
- projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu (max. 20% způsobilých
výdajů)
- nákup pozemku do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů
Podmínky:
- podmínka prokázání Finančního zdraví u projektů přesahující 1 mil. Kč způsobilých výdajů (tj.
uzavřená min. 3 účetní období subjektu) – neplatí pro obce
- udržitelnost projektu: 5 let od data příjmu dotace
- výsledkem realizace projektu je v rámci 1 Žádosti pouze jeden souvislý úsek lesní cesty kategorie 1L
či 2L, tedy lze:
 novostavba nebo stavební úpravy 1L nebo 2L
 stavební úpravy 3L a 4L, pokud z nich vznikne 1L nebo 2L
- v 1 kole lze podat pouze 1 žádost
Způsobilým úsekem lesní cesty se rozumí lesní cesta o délce max. 5 km, s jedním začátkem a jedním
koncem, bez jakéhokoli větvení nebo dělení (za větvení ani dělení se nepovažuje úprava nebo zřízení
napojení na pozemní komunikace, lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) v délce 25 m, ani
úprava nebo zřízení sjezdů do lesních porostů v délce 25 m). Projekt lze realizovat i jen na dílčích částech
způsobilého úseku lesní cesty.
V době podání žádosti o dotaci je třeba mít hotovou projektovou dokumentaci
a mít vydané pravomocné stavební povolení nebo ohlášku.

Dále je třeba předložit:
- závazné stanovisko ÚHUL dle závazného vzoru
- souhlasné stanovisko MŽP – příslušné AOPK dle závazného vzoru
- výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapu
- projektovou dokumentaci odpovídající požadavkům ČSN 73 6108
- základní ekonomické informace k posouzení Finančního zdraví – neplatí pro obce

Lesní cesta 1. třídy je odvozní cesta umožňující celoroční provoz, vybavená vozovkou umožňující zimní
údržbu. Min. šířka jízdního pruhu je 3m a min. průjezdní šířka 4m. Maximální podélný sklon je 10 %, v
krátkých úsecích v horách až 12 %.
Lesní cesta 2. třídy je odvozní cesta umožňující alespoň sezonní provoz. Povrch cesty se doporučuje
vybavit zpevněním nebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchem, není-li podloží samo o sobě dost
pevné. Min. šířka jízdního pruhu je 2,5m a minimální průjezdní šířka 3,5m. Podélný sklon nemá překročit
12 %.
Lesní cesta 3. třídy je přibližovací cesta sjízdná pro traktory a speciální přibližovací prostředky, v
příznivých případech i pro terénní motorová vozidla. Min. volná šířka cesty je 3m. Povrch může být
provozně zpevněn, částečně zpevněn nebo nezpevněn.
Lesní cesta 4. třídy může být přibližovací cesta nebo přibližovací linka pro stahování dřeva po spádnici s
nezpevněným povrchem a neodstraněnou organickou vrstvou půdy, o šířce minimálně 1,5m, bez dalšího
vybavení. Někteří autoři však přibližovacím linkám povahu lesní cesty upírají, popřípadě se domnívají, že
by bylo možné ověřit u vlastníka lesa, zda taková linka je či není lesní cestou.
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