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Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí
jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající státní správu lesů podle § 47
odst. 1 písmeno a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),

upozorňuje
uživatele lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti
při pohybu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a pozemcích lesu blízkých
a to ve spojitosti s nedávnými klimatickými jevy (orkán Herwart) – silný vítr a déšť.
Na některých místech došlo k pádu, vývratu, poškození, podmáčení apod. jednotlivých dřevin
nebo jejich částí a dosud nebyly všechny takto poškozené dřeviny zpracovány a zabezpečeny.
Současně

vyzýváme
všechny vlastníky lesa aby provedly bezodkladnou kontrolu stavu svých lesních
majetků.
Dle § 32 odst. 1 zákona o lesích je vlastník lesa povinen provádět taková opatření, aby se
předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les. Jedním z těchto opatření je i
zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů. Současně dle § 32 odst. 2 zákona o
lesích je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k odstranění a zabránění následků
vzniklých při mimořádných okolnostech a nepředvídaných škodách v lese a dále je povinen
provádět těžbu nahodilou za účelem zabránění vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů dle § 33 odst. 1 zákona o lesích. Před provedením takovýchto opatření
doporučujeme zásah konzultovat s příslušným odborným lesním hospodářem (zpravidla LČR
s.p., LS Nymburk).
otisk úředního razítka
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