
Zoznam skladov v LC PT - S

  Lesný celok: rok zač.pl.LHP:Názov LC 2009

  Lesný hospodársky celok: Názov LHC

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

   2 les.sklad 0.0986

lesný obvod

Rybník

NOVÁ KELČA výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  526    1 2 /.        986 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na J d.223

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

   7 les.sklad 0.1483

lesný obvod

Rybník

NOVÁ KELČA výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  620 /.       1483 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na J d.212

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  10 les.sklad 0.0917

lesný obvod

Rybník

VYŠNÝ HRABOVEC výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  249    1 2         15 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na Z d.191

  253    1 2 /.        722 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na Z d.191

  253    5 2 /.        180 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na Z d.191

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  17 les.sklad 0.2710

lesný obvod

Jablonovec

TOKAJÍK výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  275 /.       2710 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d. 132

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  18 les.sklad 0.1269

lesný obvod

Jablonovec

TOKAJÍK výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  291 2 /.       1269 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d. 129

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  19 les.sklad 0.0932

lesný obvod

Jablonovec

TOKAJÍK výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  290 /.        932 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d. 130a
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  Lesný hospodársky celok: Názov LHC

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  24 les.sklad 0.1295

lesný obvod

Jablonovec

TOKAJÍK výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  282    2 /.        679 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.347

  285    1 /.        616 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.347

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  26 les.sklad 0.2364

lesný obvod

Jablonovec

MIŇOVCE výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  307 2 /.       1819 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na JV d.354

  346 2 /.        545 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na JV d.354

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  28 les.sklad 0.2812

lesný obvod

Jablonovec

MIŇOVCE výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  310 /.       1897 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na V d.357

MRÁZOVCE výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

   96    1 /.        915 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  Na V d.357

ost.l.poz. druh lesného poz. výmera v ha

  37 les.sklad 0.1444

lesný obvod

Olšava

NIŽNÁ OLŠAVA výmera v kat.úz (m2):          0

kmeň podl časťdiel prienik v m2 vlastník obhospodarovateľ

katastrálne územie:

  424    1 /.        131 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.391

  424    2 /.        574 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.391

  438    1 /.          3 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.391

  438    2 /.        300 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.391

  470    1 /.          4 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.391

  470    2 /.        432 Názov vlastníka Názov obhospodarovateľa

poznámka:  V d.391

spolu: 16212
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