LESY V MAJETKU OBCE BUDIŠOV
(příloha Budišovského zpravodaje č. 1/2002)
V roce 2001 získala obec Budišov celkem 119,86 ha lesa.
Tomu předcházela velmi nesnadná jednání a prokazování
vlastnictví těchto lesů.
Nejdříve bylo nutné dokázat, že v Budišově v roce 1947
existovalo lesní družstvo obcí, které na lesních pozemcích
hospodařilo. Některé doklady byly zajištěny již v roce 1995. Byl
získán výpis z obchodního rejstříku, který potvrzoval, že družstvo
skutečně existovalo. Z archívu ministerstva zemědělství byly
získány doklady, které pozemky byly lesnímu družstvu přiděleny.
Byly požádány Lesy České republiky o vrácení předmětných
pozemků. Žádat musely všechny obce, které měly v družstvu
podíl – Budišov, Tasov, Kamenná, Hodov, Studnice, Nárameč,
Trnava, Benetice, Čechtín, Vlčatín.
Veškerá jednání iniciovala obec Budišov, připravila žádosti,
shromáždila doklady. Po odborné stránce spolupracoval s obcí
lesní inženýr Luděk Nechvátal z Přibyslavi.
Po předání veškerých dokladů Lesy České republiky vrátily
družstvu obcí lesy v k. ú. Budišov, Kamenná, Nárameč, Valdíkov,
Věstoňovice, Hodov, Vlčatín a Oslava. Na jednání obcí družstva
bylo dohodnuto, že obce nebudou již nadále na lesním majetku
společně hospodařit a že si lesní pozemky rozdělí podle podílu, se
kterým obce do družstva v roce 1947 vstupovaly.
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Proto zajistila obec Budišov vypracování znaleckého posudku
na vrácené lesy a na základě posudku byly lesní pozemky
v uvedených podílech a ceně předány jednotlivým obcím a
zapsány v katastru nemovitostí na list vlastnictví jednotlivých
obcí. Od data zapsání do vlastnictví obce na lesních pozemcích již
hospodaří samy a lesní družstvo obcí zaniklo.
Iniciativou obce Budišov (zejména jejího starosty) bylo získáno
do majetku obcí 431 ha lesa v ceně 104 702 260 Kč. Obec
Budišov tak získala 97,65 ha lesa. Mimo jiné se zjistilo, že obec
Budišov koupila v roce 1928 od pana Haugwitze, majitele
velkostatku v Náměšti nad Oslavou, lesní pozemky na k. ú.
Studnice o rozloze 22,21 ha. Opis kupní smlouvy získala obec
v městském archívu Velké Meziříčí. Tak k původnímu
historickému majetku 9,29 ha přibylo 22,21 ha na katastru
Studnice. Celková plocha obecního lesa je tedy 129,15 ha.
V současné době hospodaří obec Budišov na 128,97 ha lesa,
0,18 ha tvoří nevykoupené části rozšíření silnic. Lesy jsou
pronajaty na základě roční smlouvy firmě Lesy a rybářství Velké
Meziříčí, která na nich hospodaří, provádí všechny potřebné práce
těžební a pěstební. Obec Budišov po roce vyhodnotí spolupráci
s touto firmou a rozhodne, zda uzavře smlouvu novou, nebo od
další spolupráce odstoupí.
Můžeme tedy konstatovat, že v roce 2001 dlouhá cesta jednání
a dokazování o oprávnění požadavků obcí k navrácení lesního
majetku, započatá již v roce 1995, skončila úspěchem.
Do ledna 2002 byly Katastrálním úřadem v Třebíči všechny
nové lesy zapsány do listu vlastnictví obce Budišov.
Aby všichni občané Budišova věděli, kde mohou najít všechny
obecní lesy, připravila redakce Budišovského zpravodaje
jednoduchou mapku, v níž jsou zvýrazněny jednak lesy, které
budišovská obec vlastnila již dříve, a tmavší barvou ty lesy, které
obec získala v loňském roce.
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