
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍčí 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

K číslu 
jednacímll: ŽP/34222/20151 500/2015-TUNKR Dne: 03 .09.2015 

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Tunkr 

Telefon: 566 781 088 

E-mail: tunkr@mestovm.cz 

Datová sebránka: gvebwhm 

Výzva 
vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí,jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy lesů, se na Vás všechny v obvodu působnosti ORP Velké Meziříčí obrací s následující 
výzvou: 
Z důvodu letošních mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (především účinků sucha a 
extrémních teplot v lesních porostech) došlo k velkému rozvoji kůrovců a i přes zodpovědný přístup 
většiny z Vás bohužel dosud nepodařilo odvrátit nebezpečí rozsáhlé kůrovcové kalamity. Proto vás 
žádáme o důsledné a opakované provádění kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění 
výskytu a rozsahu napadení stromů kůrovci. 

Vzhledem ke skutečnosti, že celý systém ochrany proti těmto i dalším hmyzím škůdcům je založen 
především na prevenci, je nezbytně nutné provádět v souladu s lesním zákonem včas a důsledně 
zejména tato opatření : 

1. včas likvidovat veškerou pro kůrovce atraktivní dřevnl hmotu, vhodnou pro jejich 
namnožení (zlomce, 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, popř. provést 
odkornění a spálení kůry, nebo chemické ošetření dřevní hmoty) 

3. dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů 

Je nezbytně nutné, aby všichni vlastníci lesů postupovali podle pokynů svých odborných lesních 
hospodářů a využívali jejich 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. Pouze důsledná a zejména včasná realizace 
výše uvedených opatření povede k odvrácení kůrovcové kalamity. 

Tímto žádáme starosty obcí o informováni vlastníků lesa způsobem v místě obvyklým (vyhlášením 
rozhlasem, případně vyvěšením výzvy na úřední desku včetně informačního letáku) o povinnosti asanovat 
v lesích dříví napadené kůrovci. Potvrzení O vyvěšení nám nezasílejte! Děkujeme. 

MĚSTSKÝ ÚŘAíl 
594 ,3 VEL ~ MEZIŘid 

Ing. Jaroslav Tunkr 
úředník odboru životního prostředí 

Přílohy: 

- kontakty na OLH pro vlastníky do 50 ha lesa 
• leták "Kůrovec ohrožuje vaše lesy" 

Rozdělovník: 
- vlastníci lesních pozemků v působnosti ORP Velké Meziříčí 
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Kontakty na odborné lesní hospodáře (OLH) dle katastrálních území 
pro vlastníky lesa do 50 ha 

K.Ú. Březí u Osové Bítýšky, Heřmanov u Křižanova, Milešín, Nová Ves u Heřmanova, 
Radňoves, Vidonín a Vlkov u Osové Bítýšky: 'tv(i;ťNfililjťfta1istJ~'Wil;i$í;i1,ft6. (Lesní správa 
Náměšť nad Oslavou) 

K.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, Bojanov u Dolní Libochové, Březka u Velké Bíteše, Březské, 
Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jíndřichov u Velké Bíteše, Kadolec, Křoví, Nové 
Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov u Křižanova, Osová, Osová Bítýška, Rozseč, 
Skřinářov, Tasov, Velká Bíteš a Záblatí u Osové Bítýšky: 1i:7ImítilV3iiíi'ď'tIt,.'4:i211'S'2'4rj}JY} 
(Lesní správa Náměšť nad Oslavou) 

K.ú. Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše: správa 
Náměšť nad Oslavou) 

K.ú. Březejc, Dobrá Voda u Křižanova, Dolní Bory, Dolní Radslavice, Horní Bory, Jabloňov u 
Velkého Meziříčí, Jívoví, Kozlov u Křižanova, Křižanov, Kúsky, Lhotka u Velkého 
Meziříčí, Lhotky u Velkého Meziříčí, Martinice u Velkého Meziříčí, Moravec, Pikárec, 
Radenice, Rousměrov, Ruda u Velkého Meziříčí, Sklené nad Oslavou, Sviny u Křižanova a 

'd v :z:;'g"",'ič'.,,, " $'}"''''''''ťJ?H,'':i?X'''':;;' ' ~'8" 8"'~' v k ' d v' , , \ Vl en: .cil!an:l/$-eU;Wa~m'e",a1';fi"ri:u!2dJJO : .~ (Wotan Forest, a.s., Ces e Bu ejOV1Cej 
K.ú. Baliny, Blízkov, Frankův Zhořec, Hrbov u Velkého Meziříčí, Kochánov u Stránecké Zhoře, 

Lavičky, Mostiště u Velkého Meziříčí, Netín, Nová Zhoř, Olší nad Oslavou, Oslavice, 
Osové, Otín u Měřína, Pustina u Měřína, Stránecká Zhoř, Svařenov, Šeborov, Uhřínov u 
Velkého Meziříčí, Velké Meziříčí, Zadní Zhořec, Záseka a Závist u Velkého Meziříčí: 
ii?iI't/[iW!SiJ.f/liľiJi1ff;,ri1i1ifffS669, (Wotan Forest, a.s., České Budějovice) 

K.ú, Meziříčko u Jihlavy, Oslavička, Tasov: :f&lifiiMt~íJl'i[fllll,'f!;fl/íiľ5qfiz(il (Lesní správa 
Nové Město na Moravě) 

K.ú. Dolní Libochová, Horní Libochová a Kundratice u Křižanova: 
r'ii"<'.FřFRf1"'l>'"]~:'l;;)q~;f\.Wiii\1i" ·"-'>:;pr'''''''l;:'''~'''''-' , ~ ,,, v 

'Mlla'ii1!lťoli'eD1i.w"fl2'4.'jy2!12:0iJ; (Lesnl sprava Nove Mesto na Morové) 

K.ú. Černá, Dědkov, Geršov, Horní Radslavice, Chlurnek, Měřín, Milíkov, Na Pouštích, 
Pavlínova Pohořílky u Otína: Kal:~l!{Kíiiii'hK'dFJjjj'87:lt3'i19'3 (Lesni družstvo obci Měřín) 

K.ú. Dolní Heřmanice, Oslava a Petráveč: lIJ1'ilJ1Jffj )ii~ttijti1ifi,~~'O.2'5,9}i[ij,zs (Velké Meziříčí). 


