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ll. zráří 2015

výzvil
Mčstský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy

Iesů, v souyislosti s uplynulým výrazně teplým a srážkově podpruměmým

obdobím,

upozorňuje všechny vl*stníky lesů
(st*t, *bc*' ostatní právnické a $zické osoby}

na j*jich povin*ost danou ust. $ 32 zákona č. 28911995 Sb., o lesích a o změně a

doplněni některych zákonů' v platném zně*í' tj. provádět ttková op*tř*ní' aby

se předcházelo a zabránilo prisobení škodlívych činitelri na les, zejména

preventivně bránit vfioji a přemnožení škodlivých organismů, tedy i

jednottivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovc&

{}ýkožroat smrkový, lýkoŽrout severský, lýkoŽrout lesklý, lýkožraut vr*holkový,

atd'} vyskýrrjících se ďedevším lra smrkq''ztepilém.

Ke splnění této povinnosti je nezbyiné' aby vlastníci lesá:

c} bezodkladrě a nejlépe osobně provedli kontrolu zdr*vgtníhg stavu

svých Íesů a tutg kontrolu lesů pak následně opakovali v pravidelných

intervalech {nejlópe pt7 ai.1t} ďnech}.

Str*my ncp*ďentí kůrovcem se poznají t*b, že zrčťnaii v místech aÍvrtů brsuků

snolit YitáÍni straín}j dgkóžau zavrtáv*jíci se braulry zavalit výrrsnem

pryskyřice. ?ři {pra kůrovce úspěšnéwts napadeni jsa* ge kftře v tla|nich

pfirťiích kmene ttabře patrné tÍrtinky, které sď s}}paÍ, z jeďn*Íliuých

zóvrtavých a.tvarťs" ,lehIiči pastupně světlti, rea,ftg a nal{onee opaďúvú. ?ři

ryckIém průběhu 7,ývcje lýkežroutů předcÍtózí zruěně xbarvení jehličí

*paďávání kůry-
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I b) v pffpadě zjištění, Ť.e došlo k napadení stromů kůrovci či pouhému

podezření na napadení, neprodleně kontaktovali odborného lesního

hospodáře (kontakty viz níže) a po dohodě s ním ve stanovendm rozsahu

provedli oďstranění kůrovcem napadeného dříví z lesních porostů,

spočívajíeí v pot*icení napadených stromů a jejich bezprostředním

odvezení z lesa před dokončením rývoje brouka' Pokud nebude možné

transport provést, musí $e napadené dříví bud' chemicky ošetřit

kontaktním přípravk*m na lesní škůdce nebo odkornit zu loučasné

likvidace kůry. Ásanace napadené dřevní hmoťy musí být provedena

neprodleně, nejpozději v termÍnu stanoveném odborným lesním

hospodářemn aby se zabránilo daišímu vývoji kůrovců a jejich šířeni do

okolnich lesů. Místo rrýskytu kůrovce je nutné následně slďovato neboť se

mohou objevit další napadené stromy, které nejsou v době zpracování nahodilé

těžbypatrné (neusychají, neloupe se dosud kůra).

Kontakty na cdborné lesní hospodáře {pověřené * t*sy ČR, s.p.};

Ing. Alois Kadlec, tel. ó06 64? 4&'
{katastralní úzerní Mečichov' Hlupín, střelské l{oštice, Střelskohoštická L}rota, $edlo u
HoraŽďovic" Kczl*v nad ota:;c*, Kalenice. Kladruby, Hon:i Pofičí' Dolní Pořičí. Katovige,
N ovoseil ly' Štěr:hovice. YÚlenice, Krej ni ce)

Jarosl*v Jarolím. ttl. 72s 8&67t2
{katastralní i;nemí Č*stice, Dobrš, Drážav,
Kváxkclvice u Drážava, Lhata p*d Ktistryrn.
Vacoviee, Yíska u Strakonic, Zálesi u Drážcva}

Dřešín, sřešínek' Hoslovice, Chvalšovice'
Nová Ves u Strak*nic. Radešov u Čestic'

lng' Ludík Saxl, tel. 602 454 524
{kátastralni inemí Nuzín, Krušlov' Nahořany, Starov, Černětice, Malenice' Předslavice.
Úlehte * PředslavicJ

Lesy ČR, s.p.o LS Vodňany * revírník Jiří Plethatý, tel. 724 524 365
{katas1rální uzenzi $oubravi*e u Strakrrnic' Chrašť*vice' Kalettrc^ Lig u Radarnyšle"
hi a}rašin. Roj ice. Střela. Třebohostic*}

Lesy ČRo *.p., Ls Yodritny * revírnik Ing' H.oman ilejdtu tel,7?4 524 s66
{katastrální uzeaai Čeraik*v u Strakonic' Do*braviee u Volyně, l)rachkor' u Strakcrnic,
T}raŽý*v u strak*nic" í}rouŽetice, Heidejav' Huben*v u T'řebohostic. Jetiš*v. Kntovice,
Klínovice' Kociov' Krase}ov, Kxy u Strakorric. Leskovice u Rad*myšl*. í'"ibčtice' Makardlr,,
Maiá Turná. Mlad*tice e Kíasglova" Mnichov, Mutěnice u Strakonic, Nerrrčice u Vol}'ně'

vctke na'nČrrr 2 c u troi,r.li;,,Jno *o,t p,r'o,r'u.',., rtl .q]Ú:il iao i i ,
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I
Nihošovioe,Nové $trakonice, Novose{ly u Snakgnic, osek u Radonryšle' Peh.ovice u oseka"Pďátky u Volyně. Podotí u Strakonic, Pracejovi".'- qoLovice, " Ň;Ň,'-šňr."or.lSousedovice. Strakonice, Strďice v Pošumaví, .gnJt* sů"ň;":šřui'l, ,rr.nou,".,Švejcamva it'ota r.z"ii*, ui*ir*, **o, Velká ruťn{ Zadni Zborovice, Zahorčice uVolyně" Zvotoky.

Brusy, Čejetice, Domatrice, Hajská Jemnice u oseka, Kbelnice, Modlešovica Nebřehovice-Přední Ptákovice, Přeštbvice, Řohoará u Rovné, Rovná ;'š;;-t;;ň' "iťď;' 
Sedlikovice.Slaník, Sudoměř u Čejetic, Štěkeň, Vítkcv 

" 
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|*sv Č$ s.p., LS Yodňany, revirnik Jaroslav Kuberna, tel. ó06 ó42 400
{katastrálnl území Hoštice u Volynč' Jinín, Kakovice u Ýolyně, Kapsova Lhota, Kuřimany,Litochovice u Volyně. Marčovice, Milejovice, Milíkóvice, tutito6ou'ic*' Němětice,Neuslužice, Nišovice, Přední Zborovice, Předslavice, rrechovice, Rači u Nišol,ic' RadoŠoviceu Srakonic, Strun*ovice nad Volyňkou, Střítež u Ýolyně, Sudkovice, Svaryšov, TřeŠovice'Volynč, VŠechlapy u Volyně, Zaúní Ptákovice, Zechovice.2orkovice)

Lesy ČR, *.p., LS Vodňany, revírník Ing. Ladislav Mffek, lel,724524 534(katastrální územ í Mladěj o vice. Sedl iště u*Mladcj ovic)

}esr Čs' !.p", Ls Vodňany, revírník Rabert yKroupa, tel.724 524 561
{kataslrální území Cehnice. Dunovice" Kváskovice' P*učor]' Radějovice u Netoaic)

Lesy ČR, sp-, LS Yodň*ny, trevírník lng' MÍroslav SoboIÍk
{katastráIní území Čepřovice, Jiřetice u ČJprovic, Kojeein u c*proui.- Skály'u Kváskovic}

Městský riřad Strakoniceo odbor životního prostředí, tímto , v ; ý v á
všechny vlastníky lesůo aby aktivně a v součinnosÍi s odbornýrn lesním
h*spodářenr r*al*zqvali výše uvedená opaÍření a zabráaili tak dalšímu
šíření kalamitnich škůdeů, kteří jinak způsobí významxé škody na je.iich
l*síeh a lesích sousedních vlastníků. Pokud vlastnik lesa rrebude plnit své
povianosti v ochraně lesa stanovené lesním zákonenn a jeho pr*váděcími
př*dpisy' nůže orgán státr'í správy lesů r,lastníku }esa nařídit zastaveaíjiných
těžeb než těžeb nahodilýeh a zpt&Cováni těžr:b nabodilých ve stanoveném
rozsahu a termínu.

S ohledem na vitŽtzost sitxaee. kdy vzhledem k průběh* pcčasí v uplynulých
dvou měsí*ích, dachť*zí ve správním obvod* M* iitrekonice
k šíření kůrav*ů ahrczijejich přemncŽe ní, žáůá M{J strakonic* všechny olr*e
ve svém správním obvodu o spolupráci zv***jněním Íoh*to vptz*méni na
tiřerlní*h deskách ode ďne dortč*ní do 15. 11.2*t5 a *ále opakovaným
vyhlášením níže rrv*clenéh* t*xtu v místním rozhla** či v lxísÍ*ím físka,
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případně jiným v mí.stě obvyktýrn způsobern. Text pro opakované vyhlášení
rozhl*sem a uveřejnění v místním tisku; ,,tlpazortiujeme vlastníky lesů na
povinnost vypt}ryqÍící z lesního zúlrpna a to účinně bránit uyvaji, šíření a
přemnaženi hirovců, kteří v současné době napadají některé lesy. V,vjváme
vlastníky lesů, aby neproďleně prověřili zdravotni stav sých lesů a v případě
zjÍštění usychajíeích stramů s opadavajícími jehticemi a odÍupsící se kůroa či
jinak poškozenýeh stromů, neprodleně ý součinnosti s odborným lesnim
hospodářem, zajistili jejich odstraněni z lesních porastri, pokácenírn a včasným
adyazem dříví z lesa, případně jeho chemictrým ošetřením či odkprněním za
současné lilwidace kůry,.''

Děkujeme za spoluprác j a zazveřejnění qÍše uvedených informací v obcích.
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Ing. Jaroslav Brůžek

vedouc í adb*ra žislotního pros tředí

Rozdělovník:
K i'yvčšení obdrŽí *becní úřad'v cbcí

Na věrlamí; oLH

Vyvěšenc na úŤedni desku:

Sejrxutr: z *ťední d*sky:

a úřady městysů ve správním obvodu MÚ Strakonice

Velk{ ná*čstí ?
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