Příloha č. 6 – Pojištění lesů

Dotazník k pojištění lesních porostů podle LHP (nebo LHO)
Zájemce o pojištění (obchodní firma/fyzická osoba; IČO/RČ; sídlo/bydliště/trvalý pobyt/bydliště): Městské lesy a zeleň, s.r.o.
Pojišťují se dále uvedené porostní skupiny na katastrálním území:

Bynina, Hrachovec, Choryně, Juřinka, Lhota u Choryně, Malá Lhota u Valašského
Meziříčí, Mštěnovice, Brňov, Křívé, Krásno nad Bečvou.

Požár: ANO - NE*)

………………………………………………………………………………………………………………….

Vichřice: ANO - NE*)

1.

2.

Věkový stupeň porostní skupiny
L1; 0 - 10 let

3.

4.

Zásoba dřevní hmoty
na stojato v (m3)

Výměra (ha)
86,16
47,85

591

L3; 21 - 30 let

42,82

6 598

L4; 31 - 40 let

40,00

8 003

L5; 41 - 50 let

20,19

4 273

L6; 51 - 60 let

19,72

5 019

L7; 61 - 70 let

30,53

9 725

L8; 71 - 80 let

21,62

8521

L9; 81 - 90 let

53,70

23 735

L10; 91 - 100 let

20,58

9 524

L11-12; 101-120 let

72,16

37 942

L13-17; 120+

7.
Limit plnění "nové
zalesnění" (Kč)

0

L2; 11 - 20 let

Celkem:

Pojištěná jednotková
cena (ha/Kč)

5.
6.
Celková pojistná
Limit plnění "nucená
částka pro porostní
těžba" (Kč)
skupinu (Kč)

21,91

8 212

477,24

122 143

180 000 Kč / ha

180 000 Kč / ha

85 903 200 Kč

85 903 200 Kč

*) Nehodící variantu přeškrtněte
(2) – Výměra - uvede se plocha ze souhrnné tabulky v LHP (nebo LHO), která je příslušná pro daný věkový stupeň.
(3) - Zásoba dřevní hmoty - uvede se zásoba ze souhrnné tabulky v LHP (nebo LHO), která je příslušná pro daný věkový stupeň v m3.
(4) – Pojištěná jednotková cena - je to dohodnutá cena za hektar pojistné plochy lesa v Kč.
(5) – Celková pojistná částka pro porostní skupinu - vyplní se pojistná částka v závislosti na věkovém stupni, druhovém složení a bonitě jednotlivých porostních skupin v Kč
(6) - Limit plnění na nucenou těžbu - vyplní se limit plnění pro celou pojištěnou plochu. Vyplňuje se pouze v případě, že má pojištěný o toto pojištění zájem. Limitem plnění jsou maximálně předpokládané více náklady na odstranění
poškozeného porostu pro sjednané pojistné nebezpečí.
(7) - Limit plnění na nové zalesnění - vyplní se limit plnění pro celou pojištěnou plochu. Vyplňuje se pouze v případě, že má pojištěný o toto pojištěný zájem, Limitem plnění jsou maximálně předpokládané náklady na sadební materiál a
práce spojené s výsadbou.

Poznámka: Tento soupis je pro jedno katastrální území, resp. jedno oddělení. V případě dalších katastrálních území, resp. více oddělení se vyplňuje více soupisů.
Oddělení - je nejvyšší jednotka prostorového oddělení lesa, jeho výměra nepřesahuje 150 ha.

Doplňující otázky při sjednávání pojištění lesních porostů:
Uveďte kolik % lesního porostu je pojišťováno z celkové výměry lesního porostu ve vlastnictví pojištěného:
•
100 % tj.488,22 ha
Uveďte v kolika % lesního porostu z celkové výměry pojišťovaného lesního porostu převažují jehličnany (Smrk, Jedle, Borovice, Modřín apod.):
• smrk
57,60 % tj. 267,87 ha
• borovice 9,79 % tj. 45,53 ha
• modřín
3,76 % tj. 17,47 ha
• jedle
1,78 % tj. 8,29 ha
• douglaska 0,001% tj. 0,14 ha
• celkem……. 72,931 % tj.339,30 ha
Uveďte v kolika % lesního porostu z celkové výměry pojišťovaného lesního porostu převažují listnaté lesní porosty (Buk, Dub, Jasan apod.):
•
27,069 % tj. 125,26 ha
Převažují v pojištěném porostu ostatní lesní porosty?
ANO - NE*)
Uveďte jaké a v jakém %?....................................................................................................................................
Uveďte největší lesní celky dle katastrálního území:
• Křivé (cca 220 ha),
• Hrachovec (cca 115 ha),
• Lhota u Choryně (cca 48 ha),
• Brňov (cca 38 ha).
Je v pojištěném lesním porostu zvýšené riziko požáru?

ANO - NE*)

Byl některý z pojišťovaných lesních porostů poškozen požárem resp. vichřicí?
ANO - NE*)
Uveďte v jakém rozsahu a rok ve kterém došlo ke škodě:
- požár v roce 1997, výše škody není známa vzhledem k tomu, že dokumenty byly zničeny
povodní v roce 2010
Leží většina lesního porostu v nadmořské výšce nad 700 m. n. m.?

ANO - NE*)

