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V ý z v a 
 

vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem zemědělství 
 

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný orgán 

státní správy lesů (dále jen „MěÚ“) podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. i) zákona 
č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, se obrací na vlastníky a uživatele lesa v obvodu územní působnosti ORP Zábřeh 
s následující výzvou: 

  
V důsledku přemnožení kůrovců v loňském roce a v důsledku větrných kalamit z druhé poloviny 

roku 2017 hrozí v letošním roce v lesích, zejména smrkových, kalamitní přemnožení kůrovců 

(lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého a lýkožrouta severského). Vzhledem k velkému množství 
nezpracovaného kalamitního dříví (zlomy a vývraty), které se v současné době nachází v lesních 

porostech, a vzhledem k vysokému počtu přezimujících kůrovců hrozí v jarních měsících letošního roku 
extrémně silné přemnožení kůrovců a následná plošná kůrovcová kalamita. 

Kůrovci ke svému rozmnožování přednostně vyhledávají vývraty, zlomy a oslabené stromy po 

živelních kalamitách. Současný stav, kdy je v lese velké množství neasanovaného kalamitního dříví 
z uplynulého podzimu a zimy, poskytuje kůrovcům ideální podmínky k tomu, aby během doby kratší 

dvou měsíců mnohonásobně zvýšili svoji populaci. 
Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo zemědělství dne 7. 11. 2017 pod číslem jednacím 

66595/2017-MZE-16212 opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 23. 11. 2017. V tomto 
opatření Ministerstvo zemědělství, jako ústřední orgán státní správy lesů, podle ustanovení § 32 odst. 2 

písm. a) nařídilo vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých 

ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. Těžbou nahodilou se podle § 
2 písm. n) lesního zákona rozumí těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, 

nemocných nebo poškozených. 
 

MěÚ vyzývá vlastníky lesa, nájemce a odborné lesní hospodáře ke splnění nařízení 

obsaženého ve výše uvedeném opatření obecné povahy, aby bylo učiněno vše, čím je možno bránit 
dalšímu stupňování kůrovcové kalamity ve smrkových lesích. MěÚ rovněž upozorňuje na skutečnost, že 

kalamitní dříví je třeba v uvedeném termínu nejen vytěžit a přiblížit, ale i odvézt do dostatečné 
vzdálenosti od lesa nebo účinně asanovat, například odkorněním. 

 

MěÚ dále upozorňuje, že podle ustanovení § 54 odst. 2 písm. c) lesního zákona se fyzická, 
právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neplní opatření k ochraně lesa, 
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především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé. Za tento přestupek lze podle § 54 odst. 3 

písm. b) uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.  

 
Vlastník lesa a jeho nájemce je dle ustanovení lesního zákona povinen zajišťovat hospodaření 

v lese v součinnosti s odborným lesním hospodářem (dále jen „OLH“). OLH zabezpečuje vlastníkovi lesa 
odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 

Z toho důvodu v příloze tohoto dokumentu přikládáme telefonické kontakty na pracovníky (revírníky) 

Lesů České republiky, s.p. V případě, že vlastník lesa nebo nájemce lesa si v souladu s ustanovením 
lesního zákona zvolil vlastního OLH, postupuje stejným způsobem a využívá jeho odborných znalostí a 

praktických zkušeností, neboť zejména včasné vyhledávání stromů, u nichž se teprve začínají projevovat 
příznaky napadení podkorním hmyzem, je činnost poměrně náročná a  zodpovědná.    V případě, že 

některý z vlastníků nebo nájemců lesa bude mít problém s navázáním kontaktu s příslušným OLH, nebo 
bude třeba dalšího dotazu k předmětné problematice, je možno se obrátit na MěÚ tel.: 583 468 256, 

mobil: 734 573 676, kde je možno také získat podrobnější informace k jednotlivým druhům kůrovců.  

 
Tímto žádáme obecní úřady ve správním obvodu Městského úřadu Zábřeh o předání této výzvy 

vlastníkům nebo nájemcům lesa způsobem v místě obvyklým (vyvěšením výzvy včetně příloh na úřední 
desce, vyhlášením rozhlasem nebo zveřejněním výzvy v místním tisku). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ing. Bc. Květoslava Hýblová 
vedoucí oddělení životního prostředí 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Rozdělovník: 

 

1. Úřední deska Města Zábřeh - doručováno vnitřní poštou. 
2. Obecní úřady v obvodu působnosti ORP Zábřeh - prostřednictvím datových schránek 

3. Lesy České republiky, s.p., lesní správa Ruda nad Moravou, 9. května č. 2, 789 63 Ruda nad 
Moravou, IDDS e8jcfsn 

4. Lesy České republiky, s.p., lesní správa Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk, IDDS e8jcfsn 
5. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IDDS cg7tg4z 
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Příloha: 

Seznam odborných lesních hospodářů právnické osoby, která na území ORP Zábřeh vykonává právo 

hospodaření ve státních lesích: 
 

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Ruda nad Moravou, ul.9.května 2, 78963 Ruda 
nad   Moravou, tel.: 956125111 

 

Revír Jméno Katastrální území Telefon 

1 Mlýnice Jiří Janků Březenský Dvůr, Heroltice u Štítů, Štíty 

Hamerské 

724523724 

4 Ruda nad Moravou Rudolf Čáp Březná, Horní Studénky, Postřelmůvek, 
Štíty-město, Vyšehoří, Zborov na Moravě 

724523727 

11 Brníčko Lukáš Vénos Brníčko u Zábřeha, Janoslavice, Jestřebí 

u Zábřeha, Jestřebíčko, Kamenná, 
Kolšov, Lesnice, Leština u Zábřeha, 

Nedvězí u Zábřeha, Pivonín, Postřelmov, 
Rájec, Rohle, Strupšín, Zábřeh na Moravě 

724623877 

12 Dubicko Ing. Filip Pospíšil Bohuslavice nad Moravou, Dubicko, 

Hrabová u Dubicka, Janoslavice, Jestřebí 
u Zábřeha, Lukavice na Moravě, Pobučí, 

Rájec u Zábřeha, Rohle, Slavoňov u 

Lukavice, Vlachov, Zvole u Zábřeha 

724623927 

13, 14 Hynčina Ing. Petr Voráč Dolní Bušínov, Filipov u Zábřeha, 

Hněvkov, Hoštejn, Hynčina, Jestřebí u 
Zábřeha, Kosov, Křižanov u Zábřeha, 

Lupěné, Nemile, Pobučí, Zábřeh na 

Moravě 

724623926 

15 Tatenice Viktor Čacký Hoštejn 724623925 

16 Jedlí Ing. Pavel Meixner Březná, Crhov, Drozdov, Horní Studénky, 

Jedlí, Postřelmov, Postřelmůvek, 
Rovensko, Svébohov, Štíty-město, 

Václavov u Zábřeha, Vyšehoří, Zborov na 

Moravě 

724523736 

17 Hoštejn Jan Kunčar Drozdov, Hoštejn, Kosov, Pivonín, 

Rovensko, Václavov u Zábřeha, Zábřeh 
na Moravě 

724523737 

 

 
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Šternberk, Světlov 60, 78501 Šternberk, 

tel.:956129111 

 

Revír Jméno Katastrální území Telefon 

16 Bradlo Ing. Jiří Švéda Kamenná 724523758 
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