KRAJSKÝ LESNÝ Úneo V rnpxČÍxp
Námestiesv' Anny 7.9II 01 Trenčín
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V Trenčíne,dňa23' marca2009

ROZrJODNUTIE
Itajský lesný úradv Trenčíneako orgán štátnejsprávy lesnéhohospodárstvapodl'a
$
56 ods. 1 písm.b) zákona čis|o32612005Z,z, o lesoch v zneníneskorších
predpisov, u..ně
príslušnýpodl'a $ 59 odseku 2 písmeno f) zákona číslo32612005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších
predpisovav súlades $ 46 zákona číslo7ll1967 Zb, o správnom konanív zneni
neskorších
predpisov rozhodol t a k t o :
Krajský lesný úradv Trenčíne
podfa $ 28 ods. l písm.i) zákona čís|o326l2a05Z.z'o lesoch
v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len zákon o lesoch)
ukladá:
I.
obhospodarovatel'omlesov obhospodarujúcichlesy na územíTrenčianskehokraja pri
spracovávaní náhodnej t'ažby dreviny smrek ($ 22 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch)
počasceléhokalendárneho roka tieto opatrenia :
A.
Opatrenia v porastoch :

1 . Včas a rýchlo spracovat'z\omy,vývtaty, aktívnechrobačiarea drevo vhodnéna rozvoj

podkórneho hmyzu. Aktívnym chrobačiaromsa rozumie Strom' v ktorom sa podkÓrnik
vyskytuje v akomkol'vek vývojovom štádiu' Spracovaniu bude predchádzat;dósledné
vyznačeniesústredenej
, a|ei roztrúsenejkalamity'

2. Naletenéa spílenéstromy Z porastov čonajskór odviest'.V prípade,Že budúponechané
v poraste (pri pni, na odvoznom mieste), asanovaťich priamo v poraste alebo na
odvoznom mieste mechanicky (odkórnením) alebo chemicky (postrekom)'Povolené
insekticídne prípravky aplikovat' s červeným farbivom (pre kontrolu aplikácie)'
registrovanýmspósobom aplikácie a v predpísanejkoncentrácii'

3 . Zabezpečit'aktívne vyhl'adávanie, vyznačovaniea evidenciu aktívnych chrobačiarov
(vyuŽit'podkórnikových pozorovateťov).

4 . Zvyšky po Í,ažbeuhádzať a spálit' (p.i sústredenejkalamite), štiepkovat'alebo
chemicky asanovat'ato eštepred vyletenímpodkÓmehohmyzu.
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5. Na plochách po dÓslednom spracovaníkalamity a na skladoch dreva inštalovat'
a
prevádzkovat'feromónovélapačena lykoŽrútasmrekovéhoa lykožrútaleskléhopodl'a
s T N 4 8 2 7 11 .
B.
Opatrenia administratívne:
l. Do desiatichpracovnýchdní od 3l.3.,30.6., 3O,9,a3|.12. kalendárneho
roka zaslat,
príslušnému
obvodnémulesnémuúraduprehl'ad o zistenej kalamite dreviny smrek za
predchádzajúci
kalendárny štvrt'rokpodl'a prílohy č. l.
II.
obhospodarovate|'omlesov obhospodarujúcimlesy na územíTrenčianskehokraja
tieto
opatrenia :
A.
Opatrenia administratívne:
l. Do desiatichpracovnýchdní od 30.6. a3t,|2. kalendárnehoroka zaslai.prísluŠnému
obvodnému lesnému úradu prehťad o stave a spracovaní všetkej kalamity za
predchádzajúci
kalendárnypolrokpodl'aprílohyč.2.
UloŽenéopatreniaplatia od vydania rozhodnutiado zrušeniauloŽenýchopatrení.
Výkon tohto rozhodnutia nemá v zmysle $ 55 ods. 2 zákona číslo71ll9 67 Zb.
o správnom konanív znení neskoršíchpredpisov odk|adný účinok.

odóvodnenie
Uznesenímvlády Slovenskejrepublikyč.990 z21.1t,2007 vláda schválila v bode A1
spráw o zdravotnom stave lesov. V materiáli v bode 2.l. sa okrem iného uvád,za: Súčasný
stav smrekovýchporastov je alarmujúci,Dochádza k ich celkovémurozpadu a lokálnemu
zániku, Priamou príčinourozpadu smrečínv súčasnosti
je pósobenie abiitickych škodtivých
činiteťov,podkórneho hmyzu, pódnych patogénnych húb, Zmena chemizmu pÓdy,
celková
strata vitaliQ a pÓsobenie d'alšíchfakÍorov.
Dominancia klrnyzíchškodcov smreka aznich hlavne lykoŽrútasmrekového (Ips
ýpographuý v skupine škodlivých činitel'ov sa od roku 2002 stále viacej zvyrazn'qe.
Napríklad v okrese PovaŽská Bystrica išlo v roku 2OO7 o prudký nárast napadnuiia
smrekovýchporastovlykoŽrútomsmrekovýmoproti roku 2006 (46,3ti;. m3 16 - násobok).
'
Podobnásituáciabola v roku 2007 aj v okresochPúchov,Trenčína Prievidza'

3
Úaa3e NLC Zvolen Lesníckej ochranárskejsluŽby o objeme spracovanejkalamitnej
hmoty poškodenej podkórnym a drevokazným hmyzom podl'a okresov v roku 2007 sú
aj na územíTrenčianskehokraja .
realitoupoškodeniasmrečín
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Sumárne údaje ovývoji náhodných t,aŽíebv jednotlivých okresoch Trenčianskeho
kaja v roku 2008 moŽno považovaťZa potvrdenie kritického qfrloja náhodných t,aŽteb
polroku 2007
v iňličnatýchporastoch.V druhom polroku roku 2008 bol.oproti druhému.
(16,3
%).
v ihličnatýchporastocho 22,9 tis. m3
nárastnáňodnýchťaŽieb
v rámci integrovanejochrany lesov sú aj obran.né
Jeden z krokor, por-rŽívaných
opatreniaproti premnoŽeniua šíreniuhmyzích škodcov'Vo výroku rozhodnutiasú obranné
opatreniaiituované na lokality (rúbanisko,sklad), kde ponechanédrevo a zvyšky po t'ažbe
hmyzíchškodcov.
smrekamóŽu by'zdrojom pre mnoŽeniea šírenie
Na základe doterajšiehovývoja poškodeniaa náhodných t'aŽieb ihličnatýchporastov
(najmá smrekových) ako aj prognóz vývoja škodlivých činiteťovpodl'a NLC Zvolen
iešníckejochranárskejsluŽby na najbliŽšieroky je pre potrebu ochrany smrekových lesných
nevyhnutnézabezpečit,zo strany obhospodarovatefovlesov a odborných lesných
porastov
.hospodárov
plnenie opatrenív plnom rozsahu a zároveň umoŽnit' zo strany štátnejsprávy
kontrolu. Ďalej vzhťadomna vysoký podiel náhodnej t,aŽby
lesnéhohospodárstvaich účinnú
je potrebnézo strany lesných úradov sledovat' vývoj ťažieba StaV spracovania kalamity.
opatrenína ochranu lesa formou tohto
2ivedenych dóvodov rozhodol úrad o zabezpečení
rozhodnutia.
Prehfady podl'a prílohy č,.1 aě' 2 bude obhospodarovateťlesa alebo jeho odborný
obvodnéholesného
1esnýhospodár zásielat' poštoualebo e - mailom na adresu príslušného
úradu.Pokial'bude prehfad podťaprílohy č. 1za sledovanéobdobie negatívny(tj' zistená
prehl'adzasielaťna úradnemusí.
kalamita : 0 m3),obhospodarovatel'lesa
Nevykonanímopatreníuloženýchvo výroku rozhodnutiav častiI.A tohto rozhodnutia
k poškodeniusmrečína lesných porastov so zastúpenímsmreka v nadmernom
móŽe dÓjst;
-Nevylonanie
povinností na ochranu lesa a uloŽených opatreníje takou ťudskou
rozsahu.
činnosťou,ktorou móŽe dójst, kzávažnémupoškodeniuŽivotnéhoprostredia'Správny orgán
pretovylúčilodkladnýúčinokrozhodnutia.
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PretoŽerozhodnutieje platnépre celéúzemieTrenčianskehokraja a presahujeúzemnú
pósobnost'jednotlivých obvodných lesných úradov'vydanie tohto rozhodnutiaje v zmysle
$
59 ods. 2 písm.Í) zákona o lesoch v kompetencii Krajskéholesnéhoúraduv Treněíne.
Týmto rozhodnutímje dotknutýchviac ako 50 fyzických osób alebo právnických osób
ako účastníkov
konania, toto rozhodnutieúradúčastníkom
konania doručujev súlaáes $ 67
ods. 2 zákona č, 32612005Z.z. o lesoch verejnou vyhláŠkoupodťa ust. 26 zákona číslo
$
7|11967Zb, o správnomkonani v zneníneskor!íchp,ódpi,o,, .
Krajský lesný úradv Trenčínena internetovejstránke u.ww.nrpsr.sk/luoznámí
deň nadobudnutiaprávoplatnostia vykonatel'nostitohtorozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu,s výnimkou rozhodnutiao vylúčení
odkladnéhoúčinku
($ 55 ods. 3 správnehoporiadku) moŽno podl'a ustanovenia 53 a 54 správneho poriadku
$
$
podat'odvolanie na Krajský lesný úrad vTrenčíne,Námestie svátej Anny 7,9I| 01
Trenčíndo 15 dníodo dňa oznámenia rozhodnutia.odvolanie proti tomuto rozhodnutiunemá
v zmysle $ 55 ods' 2 správneho poriadku odkladný účinok.Rozhodnutie je preskúmatel'né
súdom.
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Doručujesa :
obhspodarovatel'omlesov zverejnenímpo dobu 15 dní na úradnejtabuli Krajskéholesného
úradu v Treněíne,na dočasnej tabuli Krajského lesného úradu v Tren8íne v sídlach
obvodnýchlesných úradovv Trenčianskomkraji a v sídlachobecných a mestskýchúradov.

VYVESENÉoŇn :
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Uradná pečiatka

ZVESENÉDŇA

Podpis orgánu

