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UPOZORNĚNÍ

Dle rozdělovníku

V L A S T N Í KŮ

LES Ů

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, v souvislosti
s letošním dlouho trvajícím velmi teplým a srážkově podprůměrným letním obdobím majícím za
následek sucho, tedy ideálními podmínkami pro vývoj a šíření škodlivého podkorního hmyzu,

upozorňuje všechny vlastníky lesů
(stát, obce, ostatní právnické a fyzické osoby)
na jejich povinnost danou ust. § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění, tj. provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji a přemnožení škodlivých
organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců
(lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, lýkožrout vrcholkový, atd.) vyskytujících
se především na smrku ztepilém.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby vlastníci lesů:
a) Prováděli kontrolu zdravotního stavu svých lesů v pravidelných týdenních intervalech.
b) Odstraňovali materiál vhodný pro rozmnožování kůrovců (včasná těžba vývratů, zlomů,
likvidace potežebních zbytků včetně objemnějšího klestu) a soustavně vyhledávali a včas
asanovali všechny kůrovci napadené stromy.
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Stromy napadené kůrovcem se poznají tak, že začínají v místech závrtů brouků smolit. Vitální
stromy dokážou zavrtávající se brouky zavalit výronem pryskyřice. Při pro kůrovce úspěšném
napadení jsou na kůře v dolních partiích kmene dobře patrné drtinky, které se sypou
z jednotlivých závrtových otvorů. Jehličí postupně světlá, rezne a nakonec opadává. Při rychlém
průběhu vývoje lýkožroutů předchází změně zbarvení jehličí opadávání kůry.
V případě zjištění, že došlo k napadení stromů kůrovci či pouhém podezření na napadení,
je třeba neprodleně kontaktovat příslušného odborného lesního hospodáře (kontakty viz níže)
a po dohodě s ním ve stanoveném termínu provést včasnou a účinnou asanaci aktuálně
kůrovcem napadených stromů (pokácení s následným odkorněním ručně jen od stádia
vajíčka do stádia kukly, jinak adaptérem na motorovou pilu, případně stromy chemicky
ošetřit schváleným přípravkem na ochranu rostlin) a ošetřené dříví z lesa odvézt.
Místo výskytu kůrovce je nutné následně sledovat, neboť se mohou objevit další napadené
stromy, které nejsou v době zpracování nahodilé těžby patrné (neusychají, neloupe se dosud kůra).

Kontakty na odborné lesní hospodáře (pověření + LČR, s.p.):
Roman Pešek, tel.: 724 194 605
(lesy v katastrálním území Blatno u Hlinska, Dědová, Filipov, Hamry u Hlinska, Hlinsko v Čechách,
Chlum u Hlinska, Jeníkov u Hlinska, Kameničky, Kladno u Hlinska, Košinov, Lhoty, Raná u Hlinska,
Stan u Hlinska, Studnice u Hlinska, Vítanov, Vojtěchov u Hlinska, Vortová, Všeradov a Zalíbené)
Ing. Zdeněk Ulrich, tel.: 777 941 194
(lesy v katastrálním území Čachnov, Krouna, Oldříš u Hlinska, Rychnov, Svratouch a Františky)
Tomáš Frűhbauer, tel.: 777 878 077
(lesy v katastrálním území Možděnice a Hluboká u Trhové Kamenice)
Ing. Jiří Laštůvka, tel.: 724 524 995
(lesy v katastrálním území Babákov, Dolní Holetín, Dřevíkov, Havlovice u Miřetic, Holetín, Kvasín,
Miřetice u Nasavrk, Příkrakov, Rohozná u Trhové Kamenice, Rváčov u Hlinska, Srní u Hlinska,
Svobodné Hamry, Švihov, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov)
Ing. Jaroslav Milián, tel.: 724 524 301
(lesy v katastrálním území Oldřetice, Otradov, Pokřikov)

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí tímto v y z ý v á všechny vlastníky lesů, aby
aktivně a v součinnosti s odborným lesním hospodářem realizovali výše uvedená opatření
a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí rozsáhlé škody nejen
na jejich lesích, ale i na lesích sousedních vlastníků.
Pokud vlastník lesa nebude plnit své povinnosti v ochraně lesa stanovené lesním zákonem a jeho
prováděcími předpisy, orgán státní správy lesů vlastníku lesa nařídí zastavení jiných těžeb než těžeb
nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu, přičemž nesplnění tohoto
opatření bude sankcionováno pokutou až do výše 1 000 000 Kč.
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Také vlastníci stromů rostoucích mimo les mají podle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení
zdraví lidí nebo zvířat. I tito vlastníci pozemků mohou postup při likvidaci kůrovci napadených stromů
konzultovat s příslušným odborným lesním hospodářem.
S ohledem na vážnost situace, kdy vzhledem k průběhu letošního počasí již ve správním obvodu
MÚ Hlinsko dochází k šíření kůrovců a hrozí jejich přemnožení, žádá MÚ Hlinsko všechny obce
ve svém správním obvodu o spolupráci zveřejněním tohoto upozornění na úředních deskách ode
dne doručení do 30. 11. 2018 a dále opakovaným vyhlášením níže uvedeného textu v místním
rozhlase či v místním tisku, případně jiným v místě obvyklým způsobem.
Text pro opakované vyhlášení rozhlasem a uveřejnění v místním tisku:
„Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně
bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy.
Vyzýváme vlastníky lesů, aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů
a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak
poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a
účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci
nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou
povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným
osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.“
Děkujeme za spolupráci a za zveřejnění výše uvedených informací ve Vašich obcích.

RNDr. Jaroslava Šulcová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
K vyvěšení obdrží obecní úřady obcí a úřady městysů ve správním obvodu MÚ Hlinsko
Na vědomí: OLH
Vyvěšeno na úřední desku:
Sejmuto z úřední desky:
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