ZPRÁCOVÁNÍ PŘIPOMÍNKE KE KLP


ÚHÚL Brandýs, pob. Jablonec – Ing. Navrátil:

upozornil na několik formálních překlepů a stylovou nejednotnost – akceptováno, opraveno
str. 37 – VÚ Ralsko zrušen – akceptováno, opraveno
str 47 – mezi negativní vliv návštěvníků uvádí zatížení lesní sítě – akceptováno, doplněno
str 50 – druhová skladba v ČR a LK – údaje v tabulce neodpovídají komentáři mezi ostatní jehličnany je řazena i jedle, u které se počítá s významnějším zastoupením
str. 74 – charakteristiky PLO omezit jen na části zasahující do LK – akceptováno, opraveno


ÚHÚL Brandýs n.L. – Ing. Beran

Příloha 2 – upřesnění spoluúčastí žadatelů u OPRVMZ – akceptováno, doplněno
str. 29 – upozorňuje, že vysoký podíl státního lesa není nepříznivá vlastnická struktura – částečně akceptováno, opraveno na nepříznivou skladbu soukromých lesů
str. 30 – doplnit příležitost zmírnění negativních dopadů roztříštěnosti majetkové držby podporou sdružování vlastníků – akceptováno, doplněno
str. 48 – navrhuje nahradit slovo kvalitní slovem významný ve spojitosti s nevládními organizacemi – neakceptováno, kraj je schopen posoudit kvalitu práce jednotlivých organizací
 
ÚHÚL Brandýs n.L. – Ing. Picko

Připomíná, že není zmíněn informační standard v souvislosti s podporou LHP – částečně akceptováno – do NLP nedoplněno, v praxi krajský úřad jednoznačně uplatňuje

SOUL Hejnice - Ing. Dvořáková

upřesnění studijních oborů – částečně akceptováno a doplněno, některé informace pro KLP nepodstatné

Ministerstvo zemědělství – Ing. Kubík

doporučuje změnit strukturu, zformulovat vize a doplnit výhled financování jednotlivých opatření v letech 2007-2013 – souhlas, nezapracováno. Za současného stavu se jedná o významný zásah nad rámec zadání, při případném rozpracování vhodné doplnit.

Ministerstvo zemědělství – Ing. Světlík

str. 80 – upozorňuje na potřebu přesného značení zákonů  - akceptováno, opraveno
str. 82 – upozorňuje, že dotační politika není v příloze č. 3 ale v příloze č. 2 – akceptováno, opraveno
Příloha 2, str 2 – upozorňuje na nepřesnosti v zákonech a terminologii – částečně akceptováno,  provedeny korekce
Příloha 2 str. 3 – požaduje vypustit podporu zvyšování produkce dřeva – neakceptováno, podpora produkce dřeva probíhá např. i formou podpory zakládání porostů rychlerostoucích dřevin
Příloha 2, str. 6, 10 – požaduje opravit § 25 na § 26 – akceptováno, opraveno
Příloha 2, str. 7 – rozporuje, že ČR nevěnuje pozornost lesům ochranným – částečně akceptováno, stanovisko zmírněno
Příloha 2, str. 7 – upozorňuje na nesprávné číselné údaje v tabulce – akceptováno, opraveno
Příloha 2, str. 9 – kritizuje provedení tabulky procentuálního rozložení podpor – neakceptováno, tabulka je jednoznačná a dostatečně vypovídající
Příloha 2, str. 11 – požaduje zpřesnění u nárokovosti příspěvků z OPRVMZ – neakceptováno, všechny programy OPRVMZ pro LH jsou z orientační sekce EAGGF.
Příloha 2, str. 12 – zpochybňuje text „kraje poskytují příspěvky v ostatních případech“ (myšleno mimo stát a EU) – neakceptováno, chybný náhled připomínkujícího, jedná se o návod (zásadu), kam má kraj usměrnit své prostředky. Text dokumentu není v rozporu s názorem připomínkujícího.

Krajský úřad Libereckého kraje, OÚPSŘ – Ing. Arch. Děrdová

str 19 – Ralsko je bývalý vojenský prostor – akceptováno, doplněno
str. 55 – pro požadavek ponechávat v ÚDP nezastavitelný pás podél lesa není právní opora – vzato na vědomí, neopraveno; orgány SSL jsou schopny tohoto cíle jednáním dosáhnout
str.56-58 – k podchycení pozemků vhodných k zalesnění je třeba aktivit pracovníků ORVZŽP – vzato na vědomí, není v rozporu s textem KLP


Krajský úřad Libereckého kraje, ORVZŽP – Ing. Habrda

str. 16 – úpravy v kompetencích kraje dle zák. č. 114/92 – akceptováno, opraveno
str. 35 – relativizace výrazu lobbysmus u cerifikace – vzato na vědomí, ponecháno, jedná se o formulační úpravu
str. 49 – návrh úprav výčtu občanských sdružení a doplnění zdroje – neakceptováno, výčet je demonstrativní a zdroj je uveden (Koncepce ochrany přírody LK)
str. 58 – doplnění, že les je VKP – vzato na vědomí, není v rozporu s textem
str. 62 – upozornění na chybějícího škodlivého činitele – člověka – vzato na vědomí, neupravováno. Antropogenní škody jsou promítnuty ve škodách abiotických (imise, degradace půd, vítr) i biotických (stavy zvěře).

Krajský úřad Libereckého kraje, ORVZŽP – Ing. Malcová, RNDr. Sýkorová

str. 14 – doplnit do reg. východisek schválené krajské koncepce (např OP, STUR) – akceptováno částečně – text obecně doplněn, strategie trvale udržitelného rozvoje není schváleným dokumentem
str. 16 – úpravy v kompetencích kraje dle zák. č. 114/92 – akceptováno, opraveno

str. 17 nahradit slovo zatíženo (ochranou přírody) neutrálnějším (omezeno, limitováno) – akceptováno částečně, nahrazeno „silně omezeno“. Silný výraz užit v souvislosti s porovnáním s jinými kraji, kdy LK se v tomto směru zcela vymyká.
str. 29 – doplnit silnou stránku vysokou možnost zalesňování zemědělské půdy – akceptováno částečně, silná stránka doplněna v jiné formulaci v kontextu na vysokou lesnatost a potřebu místního usměrňování zalesňování
str. 29 a 87 – změnit formulace s ohledem na existenci jediného NP v kraji – akceptováno, opraveno
str. 30 a násl. – zdůvodnit výběr zemí, překryv německých států, připomínky k hodnocení, zpochybnění závěrů – akceptováno částečně, výběr zemí vhodný, zdroj doplněn, v Německu je část předpisů upravena celostátně a část na zemské úrovni
str. 35 – doplnit ust. § 90 odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb. – tento zákon je speciální vůči lesnímu – vzato na vědomí, nedoplněno. Kolize obou předpisů nastává zejména v národních parcích, jinak je třeba respektovat oba zákony.
str. 48 – vypustit pasáž o nesystémové činnosti nevládních organizacích – neakceptováno, hodnocení je dle našeho názoru celkově objektivní, byť zjednodušené a není výhradně kritické.
str. 49 – návrh úprav výčtu občanských sdružení a doplnění zdroje – neakceptováno, výčet je pouze demonstrativní a zdroj je uveden (Koncepce ochrany přírody LK)
str. 50 – doplnit normy, o které opřít rozvoj biodiverzity porostů i o zák. č. 114/1992 Sb – akceptováno.
str. 57 – upozornění, že zalesněním může dojít i k pozitivní změně rázu krajiny – akceptováno, opraveno
str. 58 – požaduje doplnění poznámky o překryvu ZCHÚ – akceptováno, doplněno
str. 60-61 – upozornění, že interpretace vývoje počtu ZCHÚ v kraji je chybná, zejména pak s ohledem na vývoj po r. 2000 – neakceptováno. Posouzení zpracovatelem objektivní. Byť nárůst v posledních 5 letech není tak strmý jako v letech 90., jedná se o soustavný nárůst. Vývoj zde nelze hodnotit v intervalu 5 let. Autorem naopak nebyl dokladován nástup „naturových“ ploch Podíl MZCHÚ mimo les je nevýznamný.
str. 61 – požaduje vypustit podporu rekreační funkce v lesích v ZCHÚ – neakceptováno. Týká se samozřejmě ve zvýšené míře velkoplošných ZCHÚ. I při vyhlašování nových ZCHÚ je veřejně deklarováno, že se počítá se zvýšenou návštěvností a tím zvýrazněním rekreační funkce.
str. 80 – doporučuje mezi podpory zařadit i MŽP (PPK) – akceptováno, doplněno
str. 84 – požaduje navržená opatření v PRK přeformulovat tak, aby nebyla v rozporu s ostatními funkcemi lesa – vzato na vědomí, neprovedeno. Jedná se o samozřejmost. Všechna navrhovaná opatření mají přiměřeně přispět k rozvoji všech funkcí lesa.
str.85 – kriticky hodnotí odstavec „zapojení státních lesů...“ – akceptováno, vypuštěno
str.86 – navrhuje v odrážce 5 slovo přetížen nahradit slovy silně zatížen – akceptováno, opraveno


Správa CHKJO Jizerské hory – Ing. Vršovský, Ing. Hušek 

str. 1 – navrhuje nahradit termín „lesní hospodářství“ termínem „využívání lesů veřejností“ – neakceptováno. Lesní hospodářství je dostatečně široký pojem, který je obecně vnímán stejně jako pojem „lesnictví“. Naproti tomu „využívání lesů veřejností“ je spíše chápáno jako  specifikum, odpovídající  obecnému užívání lesů. 
str. 4,5 – tabulky jsou nadbytečné – neakceptováno. Mezinárodní východiska je vhodné doplnit tabelárním přehledem základních lesnických charakteristik jiných států, byť dopad na vlastní závěry programu je minimální.
str. 6-8 – kapitola certifikace je nadbytečná – vzato na vědomí, neopraveno. Tato kapitola je jistě postradatelná ale není na závadu, pokud zůstane součástí KLP.
kapitola 2.1 je zbytečně rozsáhlá – vzato na vědomí, neopravováno, konkrétní rozbor uveden výše (str. 1,4-8)
str. 10 – doplnit zákon 114/1992 Sb. – akceptováno, doplněno 
str. 14 – chybí koncepce ochrany přírody v regionálních východiscích – akceptováno, na jiný požadavek doplněny obecně další krajské koncepce.
str. 17 – rozporuje zatížení lesního hospodářství ochranou přírody, odkazuje na systém kompenzací dle zák. č. 114/1992 Sb. – akceptováno částečně, opraveno viz připomínky KULK Ing. Malcová, RNDr. Sýkorová. Zmíněný systém náhrad není plně funkční a pro vlastníky lesa je nepřijatelný.
str. 24 – rozporuje slovo zatížení v souvislosti s mimoprodukčními  funkcemi – akceptováno, přeformulováno
str. 25 – upozornění na chybně konstruovanou tabulku – akceptováno, použito „tučné“ písmo
str.26 – upozornění na rozpor mezi textem“ekonomika LH je zásadně ovlivněna...“ a tabulkou na str. 27 – neakceptováno, rozpor neshledán
str.29 a dále (SWOT) – zpochybnění a relativizace některých silných a slabých stránek – vzato na vědomí, úpravy provedeny na základě jiných připomínek. Není jednoduché vytipovat vyloženě silné a slabé stránky, názory na jednotlivé elementy jsou různosměrné
str. 29 (SWOT) upozornění, že záporný ekonomický výsledek není jen dílem špatných produkčních podmínek – akceptováno, doplněno
str. 29 – slabé stránky  - upozornění na existenci jediného NP – akceptováno, opraveno
kapitola 3.6 – nejedná se o analýzu kraje, ale ČR, zařazení kategorií (silný, slabý, riziko, příležitost) subjektivní – neakceptováno. V analýze jsou jednoznačně uvedena i specifika kraje. Zařazení do kategorií prošlo v průběhu tvorby na základě připomínek mnoha změnami, přičemž názory jsou různosměrné.
str.30, 31 – u studie chybí zdroj, chybí popis kriterií, zpochybněna objektivnost studie – akceptováno částečně, zdroj doplněn, podrobnější rozvedení je zbytečné, závěry byly stanoveny objektivně 
str.33 – zpochybněna excentricita českého lesního práva, zpochybněna role krajů v zákonodárné praxi na úseku LH – neakceptováno. České předpisy ovlivňující LH nesporně patří k nejpřísnějším. Kraje se, kromě vlastní iniciativy, standardně vyjadřují ke každému návrhu vládního zákona a této možnosti již bylo v minulosti opakovaně využily i v lesním hospodářství
kap.3.8 působí zmateně – neakceptováno, kapitola je srozumitelná
str.35 rozporuje negativní názory autorů na příležitost uvedenou v koncepci TUR – zvyšování podílu chráněných území – neakceptováno. Souhlasíme s autorem, že neustálým zvyšování počtu i druhů chráněných území dochází k znepřehlednění situace a degradaci primárního poslání chráněných území
komentář ke koncepci ochrany přírody – neakceptováno, připomínky zbytečně vztahovačné. Autoři vyzývají k demokratickým principům s ohledem na dosavadní zkušenosti s jednostrannou praxí státní ochrany přírody při zřizování chráněných území a omezování vlastníků.
str. 36 – zpochybňuje tvrzení, že převzetí lesů krajem by snížilo ekonomickou efektivitu současných výhod státního vlastnictví – neakceptováno, jedná se o obecně uznávanou teorii
str. 41 – zpochybněna schopnost kraje vytvořit racionální strukturu správy lesů a vyslovena obava z ovlivnění regionálními politiky a podnikateli – neakceptováno, spekulace
str. 42 – upozorňuje, že autoři prezentují vlastní názor na celospolečenská témata a nesouhlasí s pojmem ekosystémová katastrofa v NP Šumava – vzato na vědomí. Průvodním jevem a často i smyslem tvůrčích materiálů je právě prezentace názorů autorů. Kdyby neobohatili soubor dat svými pohledy, nemělo by takové dílo vůbec smysl. Výraz „ekosystémová katastrofa“ v NP Šumava nepovažujeme za nepřiměřený.
str. 43 – obvinění z resortismu, požadavek na výčet kompetencí i obecné státní správy – neakceptováno. Zbytečně vztahovačná reakce. Kompetence obecné správy jsou jasné, autoři upozorňují na zbytečnou komplikovanost právě existencí speciální státní správy.
str. 44 – popis absurdit komplikované státní správy příliš obsáhlý – vzato na vědomí. Autor sleduje cíl nutné reorganizace státní správy, který sdílíme též.
str. 47 – relativizace některých názorů autorů na obecné užívání lesa a jeho vnímání veřejností – vzato na vědomí. Hodnocení nemá vědecký charakter, ale závěry působí logicky, v souladu s našimi názory 
str.47,48 – z díla údajně vyplývá averze k nevládním organizacím – neakceptováno. Postoj autorů považujeme za objektivní. Není žádným tajemstvím, že kromě úspěšně odvedené práce lze poukázat na řadu významných neúspěchů a slabou rentabilitu využití získaných prostředků.
str.51 zpochybněna teorie úplavu – neakceptováno. Spoluautorem je uznávaný odborník na mimoprodukční funkce a názory připomínkujícího i naše jsou v tomto srovnání amatérské.
str.52 – zpochybnění kvalifikace autora v hodnocení funkcí – neakceptováno, viz výše
str.52 – zpochybnění nedocenění rekreační funkce – vzato na vědomí, ocenění bylo převzato ze státního díla a nebylo aplikováno na LK, nebylo předmětem zadání
str.58 – nahradit slovo zatíženost jiným – akceptováno, změněno
str.58 – upozornění na zamlčený překryv – akceptováno, doplněn komentář. Pro vlastníka lesa je však komplikací i překryv různých typů chráněných území, protože v nich je jiný režim ochrany a případně i jiný příslušný úřad. Součtová výměra (bez zohlednění překryvů) tedy též o něčem vypovídá,.
str. 59 – upozornění, že se nejedná jen o lesnickou politiku – akceptováno, opraveno
str.59 – potřeba rozvést nepříznivou druhovou skladbu – neakceptováno, v kontextu dále uvedených problémů je rozsah přiměřený
str.60 – upozornění na špatnou vazbu - loupání porostů, nikoliv plochy – akceptováno, opraveno
str. 60 – nesouhlasí s nesouladem plánů péče o ZCHÚ s LHP – vzato na vědomí, neopravováno, formulace v KLP je obecná. Problém je v tom, že při mnoho plánů péče nebylo při schvalování LHP dokončených.
str. 60 – není rozlišeno na ZCHÚ v lesích na PUPFL a mimo něj, poslední dobou vznikají ZCHÚ mimo PUPFL – akceptováno, doplněna poznámka. Lepší by byla redukce na PUPFL. Ještě lepší by byl vývoj chráněného podílu „PUPFL“. Graf je „ochuzen“ o naturové plochy, které nejsou ZCHÚ, ale mají stejný dopad.
str. 61 – upozornění, že k přechodnému snížení počtu ZCHU došlo nevhodným lesnickým hospodařením, nikoliv jen sloučením – částečně akceptováno, změněna formulace. 
Str. 61 – připomínáno, že ZCHÚ se vyhlašují demokraticky a chybí zmínka o systému náhrad – Vzato na vědomí, zpracovatel na tomto místě netvrdí, že se nejedná o nedemokratický proces a systém náhrad je k vlastníkům velmi nepřívětivý
str. 64-66 degradace – objektivní řešení je mimo možnosti díla , došlo k úpravě části textu
str. 84 – změna formulace z meliorace na biologická a chemická meliorace a lesopěstební opatření – částečně akceptováno – vypuštěno slovo meliorace
str.85 – kriticky hodnotí odstavec „zapojení státních lesů...“ – akceptováno, vypuštěno
stylistické chyby a překlepy – průběžně upravováno
není uveden autorský kolektiv – akceptováno, doplněno
absence zdrojů – u konkrétně připomínkovaných doplněno, nemusí být všude, může se jedna o názory zpracovatele nebo obecně známé skutečnosti
chybí odkazy na webové stránky citovaných organizací – souhlas, že by přispělo ke zlepšení, není nezbytné
dílo působí nevyrovnaně, mnohdy jednostranně – vzato na vědomí, úkoly zadání pokryty
dílo neprošlo klasickým oponetským řízením – rozsah díla a jeho výstupy takové posouzení nevyžadují. Byl dán dostatečný prostor k připomínkám ve dvou vlnách, včetně webové prezentace. Osloven byl dostatečný rozsah subjektů
nejedná se o lesnický program, ale o program lesního hospodářství – není vnímán rozdíl, viz str. 1
akcentace na produkční funkci a ekonomiku – produkční funkce je významná, ostatní funkce též nejsou opomenuty (hlavně rekreační) důraz na ekonomiku vycházel ze zadání
akcentace na roli kraje jako vlastníka lesů – domníváme se, že tato akcentace není výrazná, v krajském materiálu nelze tento aspekt pominout
neobjektivnost meliorací – viz str. 64-66 – částečná změna
celkové záporné hodnocení – právo připomínkujícího

Ministerstvo životního prostředí – ing. Holý

KLP nevychází z NLP – souhlas, NLP je proklamativní, těžko realizovaný dokument, připravený bez jakékoliv koordinace s kraji, nebylo záměrem plně navázat na NLP
Nadměrný důraz na ekonomiku, malý důraz na mimoprodukční funkce – zadání mělo ekonomický akcent se základním výstupem na dotační podporu kraje, mimoprodukčním funkcím  též věnována pozornost, v rámci kraje pravděpodobně mohlo být více rozvinuto využití rekreační funkce – je navrženo k rozpracování v projektu
Malý důraz ne regionální specializaci – navržená opatření společná všem krajům – souhlas, je třeba zhodnotit možnosti krajů i fakt, že kraje vystupují jednotně. Většina problémů LH je krajům společná.
Dílo se věnuje možnému převodu státních lesů na kraje, není podchycena schopnost kraje tyto lesy řádně spravovat – není racionální důvod se domnívat, že by byl kraj horším vlastníkem než stát. Je samozřejmé, že správu lesa by prováděl velmi podobný personální kádr jako dosud.
Chybí úvaha o možnosti převodu VLS pod Lesy ČR – LK usiluje o získání těchto lesů, otázka převodu na LČR je pro kraj nepodstatná.
Obecné negativní hodnocení, obvinění z chyb, prosazování úzkých zájmů, - nelze konkrétně vypořádat
str. 3 – poznámka, že kritizovaná legislativa přispěla k vysoké hodnotě českých lesů – vzato na vědomí. Přísnou legislativou je myšlen zákon č. 289/1995 a jeho prováděcí vyhlášky, které pro svou krátkodobou působení nemají vliv na stav českých lesů a dále pak nárůst dalších omezujících předpisů, zejména zák. č. 114/1992 Sb.
str. 10 – doplnit zákon 114/1992 Sb. – akceptováno, doplněno 
str. 15 – kap. 23 – regionální východiska chybí vlastnická struktura a regionální požadavky na mimopr. funkce – vzato na vědomí. Vlastnická struktura je zahrnuta v lesnických charakteristikách. Mimoprodukční objednávka kraje je zejména na funkci rekreační, která je navržena do samostatného projektu
str.- 17 – výskyt ZCHÚ je špatně chápán jako zátěž – částečně akceptováno, úprava formulace. Výskyt nejrůznějších chráněných území a omezení je vlastníky lesů jednoznačně vnímán negativně
str.23 – chybí rozbor omezení při naplňování jednotlivých funkcí a kompenzací za ně – vzato na vědomí, přesahuje možnosti díla
str. 27 – připomínka k textu, že“ ekonomika LH je ovlivněna zásadně výlučným postavením NP a VLS není přesná a NP má jiné cíle, jeho existence by měla být vnímána kladně – neakceptováno, zde více než jinde je jasně poukázáno na ekonomiku. Text v KLP je odpovídající.
str. 28- není uvedeno, že jsou i jiné dotační zdroje – akceptováno, doplněna poznámka
str. 30 SWOT analýza – neobjektivní, protichůdná – provedeny opravy na základě mnoha  připomínek – viz vypořádání u jiných připomínkujících
str. 36 – kap. 4.1 – výhoda státního vlastnictví je zejména v přímém vlivu na stav lesů... – akceptováno, doplněno
str. 36 – kap. 4.1 –cíle státu a krajů v LH by měly být shodné, není třeba lesy převádět, kraj má dostatek nástrojů na ovlivnění lesů – neakceptováno – KLP přímo nevybízí k možnosti převzetí, pouze ji jmenuje. Pokud jsou cíle shodné, pak není třeba též převodu bránit. Kraj má velmi omezené možnosti ovlivnit stav lesního hospodářství
str. 42- výhody vlastnictví pro kraje – zpochybňuje lepší využití lesů pro rozvoj kraje – neakceptováno. Tento aspekt je velmi významný, ať s kladným či negativním dopadem na stav lesů.
str. 50-51, kap. 5-1-1 – biodiverzita zúžena jen na dřevinnou skladbu – vzato na vědomí, neopravováno. Dřevinná skladba je základním faktorem stavu lesních společenstev, která je konsenzuálně ovlivnitelná. Další významné faktory zmíněné připomínkujícím (vyloučení holosečí, výšková struktura) jdou za mez současně reálných požadavků na obhospodařování lesů
str. 50-83 – návrh aktivit KLP – obecné, málo regionálně zaměřené – vzato na vědomí (viz úvod), problémy navrženy k dalšímu rozpracování
str. 51 – mimoprodukční funkce – chybí rozbor jednotlivých funkcí, s uvedením „zátěže“ LH a NLP. Chybí funkce ochrany přírody – vzato na vědomí, rozbor funkcí nad možnosti díla, na členění funkcí jsou velmi rozdílné názory
str. 57 – zal. zem. půdy – chybí ukládání C a vodní režim u výhod – akceptováno, doplněno
str. 57 – zal. zem. půdy – prostor pro zelesnění příliš úzký – akceptováno, změněna formulace
str. 58 – kap. 5.1.5 – celkově negativní hodnocení kapitoly, neobjektivní pohled na OP – vzato na vědomí, názor autora
str. 64-66 degradace – špatně hodnocená kapitola, neobjektivní – částečně opraveno
str. 68? chybí definice cílů KLP, bez jejich definice nelze posoudit účelnost projektů – vzato na vědomí. Přehledné vyjádření cílů sice chybí, z popsaných opatření a aktivit však lze cíle jasně dovodit
chybí označení naléhavých projektů – neakceptováno, autor uvádí, že časovou naléhavost stanoví odborní zaměstnanci kraje
dílo je příliš obecné, málo vystihuje regionální aspekty – vzato na vědomí. Větši cílů je objektivně všem krajům společná. Návrh opatření pojat maximalisticky, záleží na kraji, která zvolí.
str.86 – do závěru nekoncepčně umístěny výsledky analýzy namísto zdůraznění např. nutnosti naplňování programu z důvodu klimatických změn – vzato na vědomí. Závěr může mít různé funkce a jednou z možností je opětovné závěrečné zdůraznění hlavních závěrů předcházejících kapitol
materiál dostatečně nerozpracovává národní lesnický program a nemůže být použit k naplňování cílů NLP – nebylo záměrem KLP beze zbytku navázat na NLP a provést jeho rozpracování

Ing. Erbert – Liberecký kraj – výbor pro rozvoj venkova, zemědělství a ŽP

uplatnil několik obecných připomínek – např. upozorňuje na potřebu lepšího využití dřevního odpadu, relativizuje škody působené zvěří, sděluje některé zkušenosti s hnojením a vápněním, vyslovuje se pro převzetí lesů krajem a podporu dřevozpracujícího průmyslu – vzato na vědomí, z připomínek nevyplývá zjevná potřeba oprav či dopracování

MěÚ Turnov – Ing. Čihák

označení stránek posunuto – akceptováno, opraveno
str. 18 – požaduje vysvětlit rozdíl mezi lesní a porostní půdou – akceptováno, doplněno
str. 19 – chybí charakteristika PLO Polabí – akceptováno, doplněno
str. 26 – neuvedena LS Hořice – akceptováno, doplněno
str. 34 – opatření vhodné plochy ponechat sukcesi – návod pro nezákonné jednání – neakceptováno, naplňování programu musí být v souladu s předpisy
str. 39 – nesouhlasí s vypuštěním ekonomického rozboru hospodaření KRNAP – neakceptováno. Byl by to zajímavý údaj pro daňové poplatníky a stát, nemá však vliv na KLP
str. 54 – je třeba uvést konkrétní doporučenou hustotu cest – neakceptováno, řeší OPRL
str. 56 – připomíná význam zemědělské půdy pro produkci surovin a energie – neakceptováno, otázka zakládání porostů rychlerostoucích dřevin v KLP zmíněna.
str. 56 – v tabulce nezemědělská půda uvedena lesní půda 137 760 ha – rozdíl oproti tabulce na str. 18, kde je 140112 ha – rozdíl vychází z údajů katastru a porostní půdy


Dále byly opraveny výkony KRNAP

