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Dle rozdělovníku
V Prachaticích dne 23.9.2015

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
orgán státní správy lesů, vzhledem k extrémnímu suchu a teplému počasí v uplynulých
týdnech a měsících dochází v současné době v lesích, zejm. smrkových, k šíření
kůrovce (lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého, lýkožrouta vrcholkového apod.).
Příznaky napadení kůrovcem jsou rezavění korun smrků a odumírání celých stromů ve
stěnách porostů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni,
vyzývá všechny vlastníky lesa
k provedení opakované kontroly (po 7–10 dnech) svého lesního majetku z důvodu
možného výskytu napadených stromů podkorním hmyzem (kůrovcem).
V případě jeho zjištění je nutno 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.
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. včas likvidovat veškerou pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu, vhodnou pro
jejich namnožení (zlomy, vývraty, silně oslabené a usychající jedince).
2. důsledně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevní hmotu již
kůrovci napadenou (nejlépe provést okamžité vytěžení stromů a jejich odvoz z lesa,
nebo odkornění a spálení kůry či chemickou asanaci).
Je vhodné místo výskytu kůrovce dále sledovat a příp. provést dotěžení napadených
stromů, které při první pochůzce nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu
vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s
přemnožením kůrovce.
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S ohledem na vážnost situace, kdy vzhledem k průběhu počasí v uplynulých dvou
měsících, dochází ve správním obvodu MěÚ Prachatice k šíření kůrovců a hrozí jejich
přemnožení, proto žádá všechny obce ve svém správním obvodu o spolupráci
zveřejněním tohoto upozornění na úředních deskách ode dne doručení do 15. 11.
2015 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 opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak
poškozených stromů, neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili
jejich odstranění z lesních porostů (pokácením a včasným odvozem dříví z lesa,
případně jeho chemickým ošetřením či odkorněním za současné likvidace kůry).“
Děkujeme za spolupráci a za zveřejnění výše uvedených informací v obcích.
Alena Veleková, DiS.
referent odboru životního prostředí
Přílohy:
 Kontakty na OLH


Leták „Kůrovec ohrožuje Vaše lesy“

Rozdělovník:
K vyvěšení obdrží obecní úřady obcí a úřady městysů a měst ve správním obvodu MěÚ Prachatice
Na vědomí:
OLH
Vyvěšeno na úřední desku:
Sejmuto z úřední desky:
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Příloha:

Kontakty na odborné lesní hospodáře a rozdělení jejich působnosti podle
katastrálních území:
Lesní závod Boubín:
 lesník Sýkora Josef - 724 523 147 pro k.ú.: Albrechtovice, Hlásná Lhota, Křišťanovice u Záblatí,
Chlístov u Lažišť, Lažiště, Švihov u Lažišť, Záblatí u Prachatic;
 lesník Bc.Kolovratník Jan – 724 523 153 pro k.ú.: Bušanovice, Dolní Nakvasovice, Horní
Nakvasovice, Horní Záblatí, Perlovice, Petrovice u Záblatí, Tvrzice, Újezdec u Tvrzic;
 lesník Vokoun Petr – 724 523 120 pro k.ú.: Leptáč, Rohanov u Prachatic, Sviňovice, Skříněřov,
Ovesné;
 lesník Švejda David – 724 523 139 pro k.ú.: Dub u Prachatic, Dubská Lhota, Dvorec u Dubu;
 lesník Pěsta Ladislav - 724 523 152 pro k.ú.: Krejčovice, Milešice, Řepešín;
 lesník Miesbauer Pavel – 724 523 135 pro k.ú.: Lažišťko;
 lesník Kochma Miroslav – 724 523 130 pro k.ú.: Koryto, Skříněřov;
 lesník Procházka Vladimír – 725 257 562 pro k.ú.: Horní Sněžná, Spálenec;
 lesník Černý Jan – 724 523 114 pro k.ú.: Mlynařovice u Volar;
 lesník Ing.Cigánek Jiří – 724 523 119 pro k.ú.: Volary;
 lesník Kralik Roland – 724 523 042 pro k.ú.: Lenora;
 lesník Chlanda Václav – 724 523 041 pro k.ú.: Houžná, Vlčí Jámy.
Lesní správa Vodňany:
 revír Netolice Ing. Jaroslav Mareš – 724 524 559 pro k.ú. Babice u Netolic, Lužice u Netolic,
Zvěřetice, Mahouš, Němčice u Netolic, Olšovice, Sedlovice, Chvalovice u Netolic, Dolní
Chrášťany, Protivec – Šipoun, Žitná u Netolic a Obora u Hracholusk;
 revír Libějovice Miroslav Kaše – 724 524 557 pro k.ú. Krtely a Malovice u Netolic;
 revír Helfenburk Ing. Miroslav Sobolík – 724 524 560 pro k.ú. Javornce u Dubu a Bohunice u
Tvrzic
Správa Národního parku Šumava:
 Ing. Ctirad Moulis – 731 530 240 pro k.ú.: Stožec a České Žleby a část Volar.
Ing. Petr Kaiml – 777 111 890 pro k.ú.: Budkov u Husince, Dvory u Lažišť, Vlachovo Březí,
Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní Kožlí, Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Křišťanov,
Cudrovice, Kratušín, Husinec, Horouty, Výrov u Husince, Chlumany, Prachatice, Libínské Sedlo,
Staré Prachatice, Stádla, Kahov, Oseky, Lipovice, Pěčnov, Saladín, Volovice, Těšovice u Prachatic,
Zábrdí u Lažišť, Zbytiny, Zvěřenice a Žíchovec.
Ing. Jan Pecha – 602 659 530 pro k.ú.: Hracholusky u Prachatic, Obora u Hracholusk, Vrbice u
Žitné, Žitná u Netolic, Ktiš, Dobročkov, Křížovice u Ktiše, Smědeč, Lhenice, Horní Chrášťany,
Hoříkovice, Třebanice, Třešňový Újezdec, Vadkov, Vodice u Lhenic, Jelemek, Jáma, Hrbov u
Netolic, Ratiborova Lhota, Frantoly, Klenovice u Mičovic, Mičovice, Chroboly a Záhoří u Chrobol
p. Miroslav Kiš – 606 105 216 pro k.ú.: Kralovice, Lažišťka, Zdenice, Běleč u Těšovic, Nebahovy,
Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Šipoun, Vitějovice a Žernovice.
Ing. Luděk Saxl – 602 454 524 pro k.ú.: Radhostice, Libotyně a Lštění u Radhostic.
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