Městský úřad Mohelnice
Odbor životního prostředí

Digitálně podepsal Vladimír Trnka
Datum: 21.10.2015 12:58:54 +02:00

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Číslo jednací:
Spisová zn.:

MUMO-ŽP/27342/15
ŽP/519/2015/Potd

Opr. úř. osoba: Ing. David Potěšil
Telefon:
583 452 195
E-mail:
potesild@mohelnice.cz
Datum:

21.10.2015

VÝZVA
Vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní
správy lesů (dále jen „MěÚ“) podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. i)
zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, se obrací na vlastníky a uživatele lesa v obvodu územní
působnosti ORP Mohelnice s následující výzvou:
V důsledku velice horkého léta s minimálními srážkami dochází v současné době zejména ve
smrkových lesích k šíření kůrovců (lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého a lýkožrouta
severského). Hlavním příznakem napadení lesa kůrovcem je opad ještě zeleného jehličí, opad
kůry, celkové rezavění korun stromů a jejich odumírání, čímž dochází k vytváření
kůrovcových ohnisek zejména v porostních stěnách lesních porostů, ale i kdekoliv jinde na
ploše smrkového lesa.
Vzhledem ke skutečnosti, že celý systém ochrany proti hmyzím škůdcům je založen
především na prevenci ze strany vlastníků nebo nájemců lesa, je nezbytně nutné provedení
včasných a důsledných opatření, které zejména spočívají:
1. Ve včasném odstranění dřevní hmoty pro kůrovce atraktivní, která je vhodná pro jejich
namnožení (vývraty, zlomy, silně oslabení a usychající jedinci).
2. V důsledném vyhledávání a vhodném způsobu asanace stromů již napadených.
Okamžité vytěžení těchto stromů a neprodlené odvezení kůrovcem napadené dřevní
hmoty z lesa před ukončením vývoje brouků popř. nelze-li toto splnit využití chemické
asanace či asanace ručním odkorněním.
3. Následná kontrola a dočišťování ohnisek žíru, pomocí lapáků nebo feromonových
lapačů.
Pro úplnost uvádíme přesnou citaci dotčené části příslušného ustanovení lesního zákona a
prováděcí vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti a opatření k ochraně lesa:
Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu,
šíření a přemnožení škodlivých organismů. Jestliže existuje nebezpečí vzniku kalamitního
stavu, nebo tento stav již nastal, je vlastník lesa povinen provést bezodkladně taková
opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo k
zamezení dalšího šíření škůdce. Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců
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vzniklé do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, v
lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky,
do 30. června běžného roku.
Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les, zejména
a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození
důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně
informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření,
b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů,
c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů. Při
vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity,
přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen
činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků.
Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit tato opatření:
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném
rozsahu a termínu,
b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých
organismů,
c) zničení napadených semen a sazenic,
d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva,
e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.
Vlastník lesa a jeho nájemce je dle ustanovení lesního zákona povinen zajišťovat hospodaření
v lese v součinnosti s odborným lesním hospodářem (dále jen „OLH“). OLH zabezpečuje
vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona a právních předpisů
vydaných k jeho provedení.
Z tohoto důvodu v příloze tohoto dokumentu přikládáme telefonické kontakty na pracovníky
(revírníky) Lesů České republiky, s.p. (dále jen „LČR“). V případě, že vlastník lesa nebo
nájemce lesa si v souladu s ustanovením lesního zákona zvolil vlastního OLH postupuje
stejným způsobem a využívá jeho odborných znalostí a praktických zkušeností, neboť
zejména včasné vyhledávání stromů, u nichž se teprve začínají projevovat příznaky napadení
podkorním hmyzem, je činnost poměrně náročná a zodpovědná. V případě, že některý z
vlastníků nebo nájemců lesa bude mít problém s navázáním kontaktu s příslušným OLH,
nebo bude třeba dalšího dotazu k předmětné problematice, je možno se obrátit na MěÚ tel.:
583 452 195, kde je možno také získat podrobnější informace k jednotlivým druhům
kůrovců.
Tímto žádáme obecní úřady ve správním obvodu Městského úřadu Mohelnice o předání této
výzvy vlastníkům nebo nájemcům lesa způsobem v místě obvyklým (vyhlášením rozhlasem,
vyvěšením výzvy na úřední desce včetně příloh nebo zveřejněním výzvy v místním tisku).

„otisk úředního razítka“

Ing. Vladimír Trnka
vedoucí Odboru životního prostředí
Strana 2 (celkem 3)

Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí
č.j. MUMO-ŽP/27342/15

Rozdělovník:
1. Úřední deska Města Mohelnice (vyvěsit na místě obvyklém)
2. Obecní úřady v obvodu působnosti ORP Mohelnice prostřednictvím datových schránek

Příloha:
Seznam odborných lesních hospodářů právnické osoby, která na území ORP Mohelnice vykonává
právo hospodaření ve státních lesích:
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk
Revír
Loštice

Jméno
Ing. Josef Zapletal

Úsov

Jan Vrba

Bradlo
Bouzov

Ing. Jiří Švéda
Stanislav Žbánek

Katastrální území
Starý Maletín, Nový Maletín, Javoří u
Maletína, Krchleby na Moravě, Mírov,
Míroveček, Mírovský Grunt, Studená
Loučka, Podolí u Mohelnice, Újezd u
Mohelnice, Líšnice u Mohelnice,
Vyšehorky, Bušín u Studené Loučky,
Buková u Studené Loučky, Žádlovice,
Pavlov u Loštic, Zavadilka, Vacetín,
Svinov u Pavlova, Veselí u Mohelnice,
Křemačov
Moravičany, Stavenice, Úsov-město,
Mohelnice
Klopina, Veleboř, Úsov-město
Lechovice u Pavlova, Radnice, Loštice,
Palonín, Doubravice nad Moravou

Telefon
724623867

724623733
724523758
724623943

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Ruda nad Moravou, ul.9.května 2, 78963 Ruda
nad Moravou
Revír
Dubicko

Jméno
Ing. Filip Pospíšil

Hynčina

Petr Křížek

Katastrální území
Telefon
Krchleby, Mohelnice, Květín, Libivá, 724623927
Řepová, Police, Třeština, Bezděkov u
Úsova
Krchleby, Starý Maletín, Nový Maletín, 702021454
Javoří, Řepová
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