I N F O R M A C E (upozornění) pro vlastníky lesů.
V důsledku sucha v roce 2015 došlo k oslabení lesních porostů a tím i
k vytvoření podmínek pro šíření kalamitních škůdců, zejména podkorního hmyzu na
smrkových porostech. V roce 2016 tak budeme čelit nebezpečí vzniku kůrovcové
kalamity, na kterou je třeba se připravit již nyní. Počet generací podkorního hmyzu se
odvíjí mimo jiné i podle počasí. Pokud se tedy naplní předpovědi ohledně teplého a
suchého počasí v létech 2016 a 2017, je třeba počítat s třemi generacemi kůrovce
ročně. Výskyt kůrovce v některých lokalitách je výskytem rozptýleným, v důsledku
čehož bude nezbytné pokácet a zasanovat celé souvislé plochy lesa.
Práva a povinnosti vlastníka lesa podle lesního zákona má nájemce, pokud smlouva
mezi vlastníkem a nájemcem výslovně nestanoví jinak (viz § 58 lesního zákona).
Z těchto důvodů upozorňujeme vlastníky lesů (nájemce), aby v součinnosti
s odbornými lesními hospodáři, zabezpečili důsledné provedení opatření v ochraně
lesa. Tato povinnost je vlastníkům lesa stanovena v ustanovení § 32 odst. 1 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o opatření k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu
lesní stráže, v platném znění, vyplývá, že vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců
se předchází zejména odstraňováním materiálu vhodného pro rozmnožování
hmyzích škůdců a soustavným vyhledáváním a včasným zpracováním všech
napadených stromů, ošetřováním lesních porostů, zjišťováním výskytu a
hubením škůdců. Z § 4 odst. 3 výše citované vyhlášky dále vyplývá, že veškeré
polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31.března, musí být
zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května běžného roku.
Mezi povinnosti na tomto úseku ochrany lesů patří zejména:
a) zjišťovat a evidovat výskyt kůrovců a jimi způsobených poškození
důležitých i pro pozdější průkaznost provedených opatření (tj. vést evidenci
kůrovcové dříví /silnější jak 7 cm/ s údaji o množství a datu jejího zjištění,
těžby či jiného zpracování, mechanické či chemické asanace a odvozu, při
něm s údajem o vývojovém stadiu kůrovce),
b) neprodleně zpracovat a účinně asanovat veškeré kůrovcové dříví tak, aby
nedocházelo k dokončení vývoje kůrovců a k jejich dalšímu šíření,
c) vyklizování či přibližování napadeného dříví v kůře s živými stádii bílého či
hnědého brouka lze provést až po provedení asanace, která je
prokazatelně zahubí,
d) k chemické asanaci použít jen povolené přípravky podle Seznamu
povolených přípravků na ochranu lesa vydaného Ministerstvem
zemědělství ČR pro r. 2016,
e) neprovádět do doby zpracování nahodilé těžby jiné úmyslné těžby
dříví ( viz § 33 odst. 1 lesního zákona, z kterého vyplývá povinnost
vlastníka lesa přednostně provádět těžbu nahodilou).
V případě, že nebudou ze strany vlastníků lesa (nájemců) dodržovány výše
uvedené povinnosti, bude zdejší městský úřad povinen zahájit správní řízení ve věci

porušení lesního zákona. Vzhledem k rozsáhlým nahodilým těžbám, bude
v následujících měsících věnována zvýšená pozornost na plnění výše uvedených
ustanovení lesního zákona.
Bližší informace k výše uvedenému lze získat na Městském úřadu Blatná,
odboru životního prostředí, v úředních dnech tj. pondělí a středu od 7.30 – 12.00
hodin a od 13.00 – 17.00 hodin a v pátek od 7.30 do 10.30 hodin, v ostatních dnech
po předchozí telefonické dohodě (číslo telef.: 383 416 235, e-mail: poisl@mestoblatna.cz) nebo u revírníka LČR, s.p., LS Vodňany, pana Jiřího Plechatého, kontakt mobil: 724 524 565, e-mail: jiri.plechaty@seznam.cz.

