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Dle rozdělovníku

Výzva
vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně 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., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti s mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami, kdy
dochází v lesích, zejména smrkových, k šíření kůrovců,
vyzývá všechny vlastníky lesa
k provedení opakované kontroly svého lesního majetku z důvodu možného výskytu
napadených stromů tímto podkorním hmyzem (kůrovcem). V případě jeho zjištění je
nutno postupovat v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem (dále jen OLH).
Kontakt na příslušného OLH zasíláme v příloze této písemnosti, který doporučí správný postup
v ochraně lesa.
Hlavním příznakem napadení stromů kůrovcem je rezavění korun smrků, opad kůry a jehličí,
výrony pryskyřice, závrty na kmeni a postupně celkové odumírání stromu.
Vzhledem ke skutečnosti, že celý systém ochrany proti těmto i dalším hmyzím škůdcům je
založen především na prevenci, je nezbytně nutné provádět včas a důsledně tato opatření:
1. Provádět soustavnou kontrolu lesních porostů s převahou smrku v průběhu léta i
podzimu a následně provést neodkladné opatření pro předcházení šíření a přemnožení
kůrovců v lese.
2. Přednostně zpracovat smrky kůrovcem neopuštěné (to znamená smrky s rezavými
korunami a opadávající kůrou, ale i smrky se zelenými korunami, pod nimiž je výrazný
opad zeleného jehličí). A dále včas odstranit dřevní hmotu pro kůrovce atraktivní jako
jsou např. vývraty, zlomy, silně oslabení a usychající jedinci.
3. Povinností vlastníků je takto stromy napadené kůrovcem neodkladně vytěžit, vykácené
stromy následně odkornit nebo ošetřit insekticidy, nejlépe však vytěžené stromy
okamžitě odvést z lesa.
4. Současně s těmito opatřeními je třeba důsledně odstraňovat z lesních porostů i dříví
vhodné pro rozmnožování hmyzích škůdců (smrkové vývraty, zlomy apod.)
Nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných ustanovením § 32 lesního zákona, se
vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a finančního postihu.
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S ohledem na vážnost situace, kdy vzhledem k průběhu počasí v uplynulých měsících, dochází
ve správním obvodu MěÚ Litovel k šíření kůrovců a hrozí jejich přemnožení, proto orgán státní
správy lesů žádá všechny obce ve svém správním obvodu o spolupráci zveřejněním tohoto
upozornění na úředních deskách 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: „Upozorňujeme
vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona, a to účinně bránit vývoji, šíření a
přemnožení kůrovců, kteří v současné době napadají některé lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby
neprodleně prověřili zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s
opadávajícím jehličím, odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů, neprodleně v
součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich odstranění z lesních porostů
pokácením těchto poškozených stromů a včasným odvozem dříví z lesa, případně provedli jeho
chemické ošetření či odkornění.“
Děkujeme za spolupráci a za zveřejnění výše uvedených informací v obcích.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník
Doporučeně obdrží (do DS):
➢ město Litovel
➢ obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 26
➢ obec Bílsko, Bílsko 11, 783 22
➢ obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25
➢ obec Červenka, Svatoplukova 16, Červenka, 784 01
➢ obec Haňovice, Haňovice 62, 783 21
➢ obec Cholina, Cholina 52, 783 22
➢ obec Loučka, Loučka 76, 783 22
➢ obec Luká, Luká 80, 783 24
➢ obec Měrotín, Měrotín 19, 783 24
➢ obec Mladeč, Mladeč 78, 783 21
➢ obec Náklo, Náklo 14, 783 32
➢ obec Olbramice, Olbramice 56, 783 23
➢ obec Pňovice, Pňovice 187, 784 01
➢ obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, Senice na Hané, 783 45
➢ obec Senička, Senička 32, 783 45
➢ obec Slavětín, Slavětín 11, 783 24
➢ obec Střeň, Střeň 19, 783 32
➢ obec Vilémov, Vilémov 7, 783 22
Na vědomí obdrží (do DS):
➢ OLH
➢ ČIŽP, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 779 00 Olomouc
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Příloha
Seznam odborných lesních hospodářů právnické osoby, která na území ORP Litovel vykonává právo
hospodaření ve státních lesích (LS Šternberk, LS Prostějov)

Jméno revírníka,
telefon
Stanislav Žbánek
774 279 097

Jiří Hetman
724 523 759
Tomáš Mikulka
725 257 711
Ing. Luboš Šťastný
724 523 770
Ing. Josef Zapletal
724 623 867

katastrální území
Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná u Bílé Lhoty,
Měník, Pateřín, Řimice, Hvozdečko, Kovářov u Bouzova,
Obectov, Měrotín, Mladeč, Slavětín, Javoříčko, Ješov,
Střemeníčko, Veselíčko, Podolí u Bouzova, Kadeřín, Kozov,
Svojanov u Bouzova, Blažov, Doly u Bouzova, Jeřmaň, Podolí
u Bouzova
Červenka, Tři Dvory, Sobáčov, Víska u Litovle, Litovel, Lhota
u Nákla, Mezice, Náklo, Pňovice, Střeň
Chudobín, Myslechovice, Nová Ves, Savín, Haňovice, Cholina,
Vilémov u Litovle, Loučka u Bílska, Cakov, Odrlice, Senice na
Hané, Senička, Bílsko, Olbramice
Luká
Bezděkov nad Třebůvkou
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