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Město Adamov 
Vážený pan 
Bc. Roman Pilát, MBA 
Pod Horkou 2 
679 04 Adamov 
Datová schránka ID: xx3bzck 

1.11. 2021, Křtiny 
Č. j.  UM/25328/2021-1 
Vyřizuje: Ing. Ondřej Budík 

 
 

Žádost o spolupráci při zajištění bezpečnosti při pohybu občanů v lesních porostech 

dotčených těžbou. 

Dovolujeme si požádat o spolupráci při zajištění bezpečnosti v souvislosti s omezením pohybu 

občanů v lesních porostech dotčených těžební činností. 

Předmětná lokalita se nachází v okolí lesní cesty Ke skladu – cesta vedoucí kolem železniční vlečky za 

nádražím, kolem hřbitova dále na sídliště a ulici Neumannovu viz zákres v přiložené turistické mapě 

v příloze č.1. Dotčené lesní porosty 30A11a/01b, 30A11b, 30A17, 30B11, 30B17, 30C11a jsou patrné 

též z lesnické mapy v příloze č.2.  

Ve snaze zajistit těžební činnosti v rámci jednoho komplexu a termínu, zároveň se zachováním 

bezpečnosti veřejnosti jsme nuceni omezit vstup do několika lesních porostů v okolí lesní cesty Ke 

skladu a pohyb po této cestě v termínu 15.11.2021 -30.1.2022.  Lesní těžbou budou řešeny plánované 

těžební úkony v lokalitě i těžba nebezpečných a potenciálně nebezpečných stromů v okolí 

frekventované lesní cesty. 

Touto cestou Vás žádáme o spolupráci s uveřejněním výzvy občanům, aby nevstupovali 

v daném termínu do předmětných lesních porostů na všech informačních kanálech města Adamova pro 

maximalizaci informovanosti veřejnosti. Na lesní cestě i všech vstupech budou, jako obvykle umístěné 

informační tabule.  

 

S pozdravem a poděkováním za pochopení 

 

 

 

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. 

ředitel podniku 
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Příloha č. 1.
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Příloha č.2. 
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