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Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle § 48 odst. 3
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s ohledem na vývoj počasí (zejména nedostatek srážek a
nadprůměrné teploty) díky nimž došlo k velkému rozvoji podkorního hmyzu (kůrovců) v lesních porostech, a ani
současné počasí již gradaci kůrovce nemůže zabránit,
žádá všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti ORP Náměšť nad Oslavou o provádění opakovaných
kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu kůrovci napadených stromů.
Upozorňujeme vlastníky lesních pozemků na povinnost vlastníků podle lesního zákona vytěžit a asanovat
napadené stromy, aby se zabránilo dalšímu šíření škůdce. Přednostně je třeba zpracovat stromy napadené, kde
škůdce ještě neukončil svůj vývoj. Tyto stromy je nezbytné po těžbě asanovat odkorněním nebo chemicky
postřikem!! Asanace odvozem dříví na skládky dřeva nebo na jiné pozemky (např. zahrady u rodinných domů
v obcích), je neúčinná. Na těchto místech škůdci dokončí svůj vývoj, vylétnou a napadnou další stromy v okolních
lesích.
Zjištěné kůrovcové souše již nepředstavují žádné riziko z hlediska šíření škůdce, proto je možné je
zpracovat později. Způsob zpracování stromů usychajících a napadených kůrovcem je vhodné konzultovat s
odborným lesním hospodářem (OLH), s tímto intenzivně spolupracovat a dbát jeho pokynů.
Kontakt na příslušného odborného lesního hospodáře je přílohou této výzvy. V příloze dále zasíláme
informační leták Kůrovci vážná hrozba pro smrkové lesy.
Žádáme tímto starosty obcí o zveřejnění této výzvy v místě obvyklým způsobem. Děkujeme.

Ing. Tomáš Sedláček
vedoucí odboru
Přílohy:
1. Leták Kůrovci vážná hrozba pro smrkové lesy
2. Seznam OLH pro vlastníky do 50 ha lesa:
Pro k.ú. Čikov, Naloučany, Jasenice, Pucov, Krokočín, Jedov, Jinošov a Hluboké: Ing. Přemysl Tomek - tel.
720106782
Ostatní k.ú.: Lesy ČR, s.p. (Ing. Petr Pavlíček – tel. 725 673 132, popř. jednotliví revírníci: Jan Světlík – tel.
724523060, Mojmír Balvín – tel. 724623895, Ivo Mühlhansl – tel. 724524116, Josef Homola – tel. 724524112, Jan
Gloser – tel. 724524110, Radim Urbánek – tel. 724524102)
Rozdělovník:
Vlastníci lesních pozemků v ORP Náměšť nad Oslavou
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. : 568619111, fax: 568619101,
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČO 00289965, bankovní spojení : Komerční banka Třebíč, č.ú. 724711 / 0100

