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Nesouhlasné stanovisko s rušením a slučování Lesních správ v Jeseníkách

Vážený pane řediteli,

z médií jsem se dozvěděl o plánované reorganizaci organizační struktury Lesů České republiky, s.p. 
Z informací vyplývá, že se zvažuje mimo jiné provést sloučení Lesní správy Hanušovice a Lesní správy 
Ruda nad Moravou; Lesní správy Janovice a Lesní správy Loučná nad Desnou a dalších lesních správ 
v Jeseníkách na slezské straně.

Tímto dopisem se jménem města Zábřeha a jménem obcí Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, 
které se administrativně kryjí s územím ORP Zábřeh, musím vůči plánované restrukturalizaci LČR 
ohradit. Připojuji se k podání Svazku obcí Údolí Desné a Svazku obcí Regionu Ruda. Pracovní schůzka, 
kterou si toto téma jistě zaslouží, by dala prostor k vzájemné komunikaci a sdělení stanovisek.

V současné době lesní porosty čelí dlouhodobému suchu, které jako jeden z projevu klimatických 
změn vyvolává celou řadu procesů včetně snížení odolnosti dřevin vůči chorobám a škůdcům. Mimo 
jiné se projevuje kůrovcovou kalamitou. Bez personálního zajištění a odpovídající dnes osvědčené 
struktury státního podniku nebude možné se současnými a budoucími výzvami zvítězit a zajistit tak 
zdravé lesy, které budou do budoucna plnohodnotně plnit své produkční a mimoprodukční funkce.

S pozdravem

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Na vědomí:

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr – MZE ČR
Mgr. Patrik Mlynář – náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství – MZE ČR
Ing. Tomáš Vrba, krajské ředitelství Ostrava, LČR, s.p.
Ladislav Okleštěk, hejtman – Krajský úřad Olomouckého kraje
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