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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb..
MěÚ Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 06. 10. 2020 žádost
o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
Požadovaná informace:
Kolik proběhlo kontrol v kterých lesích a jaké z toho vzešlo stanovisko. Kolik stromů se
zde bude kácet a kde bude přirozená obnova lesa. Jak to vypadá se stromy v lese na
Šibáku nebo v Borku v Litoli? Na tato místa chodí lidé na procházky, je to v lesích
bezpečné?
Poskytnutá informace:
Formální kontroly státní správy lesů v roce 2020 neproběhly. Stav lesů byl prověřován
průběžně v souladu s vedenými řízeními dle zásad hospodárnosti a efektivity státní správy.
Orgánu státní správy lesů je dobře znám stav lesů na ORP Lysá nad Labem a je řešen v souladu
s platnou lesnickou legislativou a v součinnosti s odbornými lesními hospodáři.
Kolik stromů se kde bude kácet a kde bude přirozená obnova určuje Lesní hospodářský plán
(LHP). LHP a osnovy jsou nástrojem vlastníka lesa, jako pomůcka k hospodaření. Přirozená
obnova je v lese hospodářském spojena s cílevědomou činností lesního hospodáře. Rozhodující
význam má přirozená obnova generativní (semenná). Její úspěšnost je podmíněna výskytem
semenné úrody, vhodným stavem půdního povrchu s často nezbytnou přípravou půdy a
příznivým porostním klimatem od opadu semen, ujmutí se náletu až do stádia nárostu.
Na Šibáku a v Borku se stejně jako v jiných borových porostech nacházejí souše, které jsou
postupně zpracovávány. Vstup do lesů je dle lesního zákona na vlastní nebezpečí a návštěvníci
lesů musí dbát zvýšené opatrnosti.
Tato odpověď je veřejně dostupná na webových stránkách MěÚ Lysá nad Labem v sekci
povinně zveřejňovaných informací.
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