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Výzva ke zpracování kůrovcem napadených polomů na pozemku p. č. 533  
v k. ú. Chotěšov u Velhartic 

 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále „OSSL“) 
příslušný k dozoru nad dodržováním zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení,  

v  y z  ý v á 

spoluvlastníky lesního pozemku p. č. 533 v k. ú. Chotěšov u Velhartic (LV č. 180) fyzickou osobu paní                            
Alžbětu Holubovou trvalým pobytem Třídvoří - Dlouhý Újezd, okr. Tachov, a právnickou osobu 
společnost ENVI & CULTURE INSTITUTE se sídlem Kladenská 531/4, Vokovice, 160 00, Praha 6, 
IČO: 22829288, aby na základě zjištěných polomů (v rozsahu cca 2 m3) napadených kůrovcem 
v lesním porostu 35Ef11/5 bezodkladně splnili povinnost v ochraně lesa uloženou vlastníkovi lesa dle 
§ 32 lesního zákona, tj. preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o lýkožrouta smrkového (Ips typographus), a vlastník lesa je dle § 11 
lesního zákona povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků 
a funkce lesa byly zachovány. OSSL stanovuje termín do 31. července 2015 zpracovat a asanovat 
(mechanicky nebo chemicky) napadenou dřevní hmotu. V součinnosti s odborným lesním hospodářem 
zajistit, aby vlastníci předmětného lesního pozemku provedli taková ochranná opatření, aby zabránili 
šíření škodlivého organismu (zejm. lýkožroutů) do okolních porostů.  

OSSL nebo odborný lesní hospodář provede po stanoveném datu kontrolu provedených opatření         
a v případě, že vlastníci neučiní dostatečná opatření ve stanovené lhůtě v ochraně lesa, zahájí 
s vlastníky bez další výzvy správní řízení, ve kterém lze dle § 55 odstavce 2 písm. b) lesního zákona 
uložit za neplnění opatření v ochraně lesa pokutu až do výše 100.000,- Kč. 

 
Dále OSSL upozorňuje, že vzhledem ke změně vlastnictví předmětného pozemku a ke skutečnosti, 

že OSSL neobdržel oznámení o změně odborného lesního hospodáře (dále „OLH“), vykonávají  
na předmětném pozemku od 13.5.2015  odborného lesního hospodáře Lesy ČR, s. p. Lesní správa 
Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda. Tímto není omezeno právo vlastníka, vybrat si 
svého OLH. Tuto skutečnost je vlastník v souladu s ust. § 37 odst. 5 lesního zákona povinen OSSL 
oznámit do 30 dnů od provedené změny OLH. 
 

    „otisk úředního razítka“ 

 
                                                                                                             Ing. Ivana  Z e m e n o v á 
                                                                                                       vedoucí Odboru životního prostředí 
 
ROZDĚLOVNÍK 

Doporučeně do vlastních rukou s dodejkou obdrží : 

Alžběta Holubová, Třídvoří – Dlouhý Újezd 
ENVI & CULTURE INSTITUTE, Kladenská 531/4, Vokovice, 160 00, Praha 6 
 
 
Do datové schránky obdrží: 

Lesy České republiky, Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda 



Účastníkovi řízení s neznámým pobytem – Alžběta Holubová, který je na adrese bydliště neznámý, se 
doručuje vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice: 
 
Vyvěšeno na úřední desce       Sejmuto z úřední desky 
dne………………………… dne……………………... 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce   Sejmuto z elektronické desky 
dne………………………..   dne……………………... 


