
MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO 
Tel. +420 374 801 111 , Fax +420 374 801 331 , Email : posta@mustribro.cz

Strana 1 / 2

Městský úřad Stříbro Kontakt:
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro posta@mustribro.cz  374  801 111  374 801 331

http://www.mustribro.cz

VÁŠ DOPIS: 
ZE DNE :      

NAŠE Č.J:  700/ŽP/21    
VYŘIZUJE:  Steiner Miloš  
TELEFON:   374801155
E-MAIL: steiner@mustribro.cz
DATUM:14.04.2021

Ochrana lesa před škodami působenými zvěří - výzva k předložení údajů a informací 

Městský úřad Stříbro - obec s rozšířenou působností (zákon č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s 
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ),  jako orgán státní správy lesů 
příslušný   podle § 48 odst. 2 písm. i) zákona  č.289/1995  Sb., o lesích a o změně a doplnění  některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  s odkazem na  ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor 
průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), Vás jako vlastníka lesa vyzývá 
k předložení následujících údajů a informací:

- evidence škod způsobených zvěří na lesních porostech. Uveďte rozsah škod (v%) na lesních 
kulturách do zajištění a po zajištění porostů s  rozlišením na dřeviny.

-  přehled (evidence) kontrolních a srovnávacích ploch pro sledování působení zvěře na nálety, 
nárosty a kultury 

-  využití pomocných dřevin ke zvýšení úživnosti honitby. Zda v honitbách ve Vašem držení 
využíváte pomocných dřevin ke zvýšení úživnosti.

- u honiteb ve správním obvodě MěÚ Stříbro uveďte výčet lokalit, kde dochází k soustřeďování 
zvěře. 

-uplatnění škod způsobených zvěří na lesních pozemcích a lesních porostech - u jednotlivých 
honiteb v ve správním obvodě MěÚ Stříbro doložte uplatňované škody způsobené zvěří na 
lesních pozemcích a na lesních porostech za rok 2020.

- nesouhlas s výsledkem provedeného sčítání – uveďte, zda bylo z Vaší strany napadnuto 
(nesouhlasné stanovisko) sčítání u některé honitby ve správním obvodě MěÚ Stříbro.

Požadované údaje předložte do  30.06.2021

Odůvodnění:

K výzvě vedly správní orgán skutečnosti a zjištění při venkovních pochůzkách v rámci jeho činnosti, kdy 
byly zjištěny v některých lokalitách zvýšené škody na porostech v důsledku vysokých stavů zvěře siky 
japonské a mufloní.

Dle rozdělovníku
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Požadované údaje a informace vyplývají z povinností stanovených vlastníkům lesa zejména ust. § 5 
odst. 1 vyhlášky  a dále ust, § 36 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka

        Jana Šauerová
      vedoucí odboru ŽP

obdrží do datové schránky do vlastních rukou: 
Lesy České republiky, s.p.,lesní správa Stříbro, Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro
Město: Bezdružice
             Kladruby
             Černošín
Obec:   Benešovice
            Cebiv
            Erpužice
            Horní Kozolupy
            Kokašice
            Konstantinovy Lázně
            Kostelec
            Kšice
            Olbramov
            Ošelín
            Prostiboř
            Skapce
            Sulislav
            Svojšín
            Sytno
            Trpísty
           Únehle
           Vranov
           Zhoř

Obdrží na dodejku do vlastních rukou:

Lesy města Stříbra, Palackého 1418,349 01 Stříbro                      

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560740
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560928
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560812
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560723
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560782
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560855
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541290
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541494
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560952
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=503916
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560979
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566888
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541681
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541486
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579467
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561231
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561258
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557081
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561291
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541435
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579491
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541460
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