Nařízení města Kopřivnice č. 2/2004,
kterým se ukládají vlastníkům lesa opatření v ochraně lesa

Rada města Kopřivnice se na svém schůzi dne 13.4.2004 usnesla vydat na základě § 32 odst.
3 zákona č. 289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:,

Čl 1
Předmět úpravy
1. Tímto nařízením se ukládá vlastníkům lesa provedení opatření směřující k zastavení šíření
a hubení lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.), lýkožrouta lesklého (Pityogenes
chalcographus), lýkožrouta severského (Ips duplicatus) a lýkožrouta menšího (Ips
amitinus Eichh.) – dále jen „kůrovec“- na lesních pozemcích ve správním obvodu města
Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností1. Toto nařízení je závazné pro území obcí
Kateřinice, Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Trnávka,
Závišice, Ženklava2.

Čl 2
Opatření
1. Vlastník lesa je povinen zpracovávat kůrovcové dříví3 a zajišťovat jeho včasný odvoz
z lesa. Za včasný odvoz kůrovcového dříví z lesa se považuje odvoz dříví v době před
ukončením larválního vývoje kůrovce v napadeném dříví. Pokud není zajištěn včasný
odvoz kůrovcového dříví z lesa, je vlastník lesa povinen provést jeho mechanickou nebo
chemickou asanaci.
2. Mechanická asanace kůrovcového dříví se provádí oloupáním kůry kmene napadeného
stromu. V případě, že se v oloupané kůře vyskytují kukly, světlí brouci popř. dospělí
jedinci kůrovce, provádí se následně spálení oloupané kůry nebo její chemická asanace.
3. Chemická asanace kůrovcového dříví se provádí ošetřením chemickým přípravkem ze
skupiny insekticidů. Lze použít pouze přípravky uvedené v seznamu schválených
přípravků pro ochranu rostlin, který každoročně vydává Ministerstvo zemědělství.4
4. Vlastník lesa je povinen zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivého působení kůrovce
v lesním porostu a provádět opatření směřující k zastavení šíření a hubení kůrovce uložená
tímto nařízením bez zbytečného odkladu.
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§ 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností
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§ 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
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Příloha č. 2 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních
v ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů
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§ 8 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb.
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5. Orgán státní správy lesů nebo odborný lesní hospodář5 je oprávněn vlastníka lesa písemně
vyzvat ke zpracování kůrovcového dříví v lesních porostech v jeho vlastnictví.Vlastník
lesa je povinen v lesních porostech uvedených ve výzvě provést opatření podle odst. 1-3
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy.
6. Vlastník lesa může zajistit provedení opatření uložených tímto nařízením i jinou fyzickou
či právnickou osobou. Tím však nejsou dotčena jeho práva a povinnosti jako vlastníka
lesa a odpovědnost z těchto práv a povinností vyplývající.

Čl 3
Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů6.

Čl 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Jiří Tichánek
starosta

Vladimír Kryške
místostarosta
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§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
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§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, popř. § 46 odst. 1 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
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