INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

KVùTEN 2010

Slovo starosty obce
OD ZAâÁTKU ROKU UBùHLO PùT MùSÍCÒ. V TÉTO DOBù SE KONALA
DVù VE¤EJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, A TO DNE 8. ÚNORA
A 19. DUBNA 2010.
Nejvût‰í událostí jara pro obec je po
padesáti pûti letech zprovoznûní osobní lodní dopravy po ﬁece Labi, s nainstalovan˘m pﬁístavním molem v na‰í
obci.
Toto nebyla vÛbec Ïádná lehká záleÏitost. Nejvût‰í problém byl sehnání
odpovídajícího mola. Nové stojí
345.000,- Kã. Tuto ãástku nelze z obecního rozpoãtu uvolnit. Hledaly se cesty,
jak pﬁijít k molu lacinûji. Jedna z cest
byla poÏádat uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ z fondu hejtmanky Ústeckého
kraje.
Îádost byla podaná, pracovní skupina fondu hejtmanky jiÏ zasedala, ale
Ïádná zpráva z komise o získan˘ch ãi
nezískan˘ch dotací nepﬁi‰la. Nakonec
nám pﬁístavní molo zapÛjãilo mûsto Litomûﬁice za finanãní poplatek 5.000,Kã mûsíãnû pro leto‰ní rok. A díky spolupráci s firmou AZ Sanace p. Pej‰ou
se molo podaﬁilo nainstalovat. Jak to
bude dál, to zatím nevím, ale pﬁedstava
je, aby na‰e obec byla na lodní cestû
z Ústí do Horních Poãápel vedena jako
pﬁístav osobní lodní dopravy s moÏností zﬁízení pﬁívozu do Sebuzína.
Od 1. dubna na obecním úﬁadû pracuje na‰e spoluobãanka pí. Blanka Pa-

peÏová. V˘hodou je znalost obce
a místních pomûrÛ, coÏ pí. Geletová
samozﬁejmû nemohla splÀovat.
Její mzda je z vût‰í ãásti dotovaná
pracovním úﬁadem. Dále nám pracovní

úﬁad dotuje mzdy dal‰ích pûti pracovníkÛ na úklidové práce v obci.
Ve dnech 28. aÏ 29. kvûtna se konají na OÚ ve volební místnosti volby do
poslanecké snûmovny parlamentu âR.
Na‰e obec je v okrese známa svoji vysokou úãastí obãanÛ.
(Pokraãování na následujicí stranû)

Slavnostní otevﬁení pﬁístavního mola ze dne 2. kvûtna 2010 a tím obnovení osobní lodní dopravy v obci Dolní Zálezly.

Slovo starosty
obce...

Dokonãení ze str. 1

Zaãátkem kvûtna se otevﬁelo nové
dûtské hﬁi‰tû. Toto hﬁi‰tû je oploceno.
Oplocení by mûlo zabránit volnému pohybu psÛ na hrací plo‰e. Hﬁi‰tû je urãeno pro dûti do 13 let.
V‰echny v˘robky jsou atestovány
a hﬁi‰tû odpovídá v‰em normám
a pﬁedpisÛm.
PÛvodnû mûlo stát 480.000,- Kã.
Díky firmû DUOMIS s.r.o. pana RÛÏiãky se jej podaﬁilo zhotovit za 247.000,Kã.
BlíÏí se oslava Dne dûtí. Tato oslava
probûhne jiÏ tradiãnû na fotbalovém
hﬁi‰ti dne 12. ãervna od 13 hodin. Dûti
s trval˘m bydli‰tûm v obci platí vstupné
50,- Kã a cizí 100,-Kã.
Na 26. ãervna se plánuje autobusov˘
zájezd po hradech a zámcích. Zﬁejmû
to bude smûr nûkam na Hradecko ãi
Pardubicko. O zájezdu budete vãas informováni.
Mnozí obãané dostali od FÚ Ústí nad
Labem sloÏenku na zaplacení danû
z nemovitosti.
Nûkteﬁí se pozastavujete nad v˘‰í
danû. Na vysvûtlenou uvádím. Obec
pﬁed vydáním nového zákona o dani
z nemovitosti (JanotÛv úsporn˘ balíãek) mohla zv˘‰it daÀ tﬁeba na trojnásobek danû pÛvodní. Poté se podle zákona zv˘‰ila daÀ o 100%. Obec tuto
moÏnost nevyuÏila a daÀ z nemovitosti
nezvy‰ovala. I kdyÏ vybrané peníze
z této danû se vracejí zpût do obecního
rozpoãtu a obec tak mohla nav˘‰it leto‰ní rozpoãet a rozpoãty dal‰ích let.
Na závûr mi dovolte Vám popﬁát
mnoho krásnû proÏit˘ch letních sluneãních dní a pﬁíjemnû strávené dovolené.
Miroslav Such˘, starosta obce

V na‰í obci bylo vybudováno nové dûtské hﬁi‰tû, které bylo slavnostnû otevﬁeno zaãátkem mûsíce kvûtna. Prosíme obãany, aby byli v‰ímaví k jakémukoli náznaku vandalství, které by po‰kodilo toto krásé, místo které má b˘t k potû‰ení nejmen‰ím obãánkÛm na‰í obce.

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, které se konalo dne 19. dubna 2010
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. hod. ukonãeno
bylo v 18.45 hod. Jednání vedl starosta
obce, pan Miroslav Such˘.
■ Pﬁítomno:
7 ãlenÛ zastupitelstva obce
■ Omluveni: 0
■ Neomluveni: 0
■ Obãané: 3
1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.
Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce: pí. PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni: Mgr. Vávrová, p. Lonûk
a vypracováním usnesení p. Vesel˘.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh progra-
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mu 20. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
PROGRAM:
1.) Zahájení
2.) Úkoly z minula
3.) V˘sledky kontroly z KÚ
4.) Zahájení lodní dopravy v obci
5.) Dotace do obce
6.) Slovo starosty
7.) Diskuse obãanÛ a ãlenÛ zastupitelstva

8.) Projednání a schválení usnesení
9.) Závûr zasedání
Doplnûní nebo pﬁipomínky ãlenÛ zastupitelstva obce k programu zasedání
nebyly vzneseny.
Hlasování o programu dne‰ního zasedání zastupitelstva obce:
pro: ...................schvaluje 7 hlasy
proti: .............................................0
zdrÏel se:......................................0
Program dne‰ního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
2. ÚKOLY Z MINULÉHO
ZASEDÁNÍ
Finanãnímu a kontrolnímu v˘boru
obce bylo uloÏeno vypracovat a pﬁedloÏit zprávy o ãinnosti za 2. pololetí roku
2009 v termínu do 19. 3. 2010 - úkol byl
splnûn.
3. V¯SLEDKY KONTROLY Z KÚ
O HOSPODA¤ENÍ OBCE ZA R. 2009
Pracovnice z KÚ provedly dne 23. 3.
2010 kontrolu hospodaﬁení obce za rok
2009 s tímto závûrem - nebyly zji‰tûny
chyby ani nedostatky v hospodaﬁení.
Bylo zkontrolováno cca 30 druhÛ písemností (napﬁ. kniha do‰l˘ch faktur, mzdová agenda, odmûÀování ãlenÛ zastupitelstva, smlouvy, vnitﬁní pﬁedpisy
atd.). Bylo konstatováno, Ïe obec
nemá Ïádn˘ zastaven˘ majetek, nic
nedluÏí a nemá neproplacené faktury.
4. ZAHÁJENÍ LODNÍ DOPRAVY
V OBCI
Pan starosta informoval o zahájení
lodí dopravy lodi Porta Bohemica v
obci. Pﬁístupová cesta k molu a kotvící
prvky jsou pﬁichystány. Oprava pﬁistávacího mola v Litomûﬁicích se dokonãuje a bude k dispozici jiÏ tento t˘den.
Jízdní ﬁád je vyti‰tûn a bude vyvû‰en
na obvykl˘ch místech a novû u pﬁístavi‰tû. Oficiální zahájení provozu pﬁístavi‰tû probûhne 2. kvûtna 2010, kdy pﬁiplují obû lodi.
Hlasování o podepsání nájemní
smlouvy o zapÛjãení mola od mûsta Litomûﬁic - nájem mola duben 2010 aÏ
ﬁíjen 2010 ãiní 35.000,- Kã
pro: ...................schvaluje 7 hlasy
proti: .............................................0
zdrÏel se:......................................0
Zastupitelstvo obce schválilo podepsání nájemní smlouvy na zapÛjãení
pﬁistávacího mola.
5. DOTACE DO OBCE
Byly podány tﬁi Ïádosti na dotace do
obce a to:
1) pﬁíspûvek z fondu hejtmanky kraje
na nákup pﬁístavního mola
2) dvû Ïádosti na POV - na opravu
opûrné zdi u KrejzÛ - na opravu opûrné

zdi za Imbrov˘mi Obec Dolní Zálezly
obdrÏela z POV ãástku 280 tis. Kã na
opravu vozovky u KrejzÛ. ZO bere na
vûdomí.
6. SLOVO STAROSTY
a) Pan Pej‰a zaÏádal o prodej náhrobku na hrobovém místû ã. 160. Cena
náhrobku dle znaleckého posudku ãiní
9.670,- Kã. Nájemní smlouva na hrobové místo bude uzavﬁena na 10 let.
Hlasování o prodeji náhrobku na hrobovém místû ã. 160 p. Pej‰ovi za ãástku 9.670,- Kã
pro: ...................schvaluje 7 hlasy
proti: .............................................0
zdrÏel se:......................................0
Zastupitelstvo obce schválilo prodej
náhrobku na hrobovém místû ã. 160 p.
Pej‰ovi za ãástku 9.670,- Kã.
b) Pan starosta informoval, Ïe na veﬁejnû prospû‰né práce byl na místo p.
Prombergera, kter˘ si na‰el zamûstnání, pﬁijat nov˘ cizí pracovník (místní obãané nemûli o práci na VPP zájem).
Místo p. Geletové, která konãí 30. 4.
2010, byla pﬁijata p. PapeÏová. Souãasn˘ stav pracovníkÛ na VPP je 7, po
ukonãení pracovního pomûru pí. Geletové bude pracovníkÛ 6. Od pracovního
úﬁadu dostává obec na kaÏdého pracovníka VPP ãástku 10.000,- Kã, financovat tyto pracovníky z vlastních zdrojÛ
obce nelze.
c) Úprava rozpoãtu obce - rozpoãtová zmûna ã. 1
Pﬁíjmy: .......................391.300,- Kã
V˘daje: ......................476.300,- Kã
Rozdíl: ........................-85.000,- Kã
bude hrazen z rezervy
(v˘mûna motoru multikáry 75 tis. Kã,
projekt na opravu zdí 10 tis. Kã)
Hlasování o zmûnû rozpoãtu obce
pro: ..................schvaluje 7 hlasy
proti: ............................................0
zdrÏel se: .....................................0
Zastupitelstvo obce schválilo úpravu
rozpoãtu obce.
d) Starosta obce informoval o návrhu
rozpoãtu Mikroregionu Milada na rok
2010. Pﬁíjmy 202 tis. Kã, v˘daje 90 tis.
Kã. Koneãn˘ zÛstatek k 31.12.2010
115 tis. Kã. ZO bere na vûdomí.
e) Dále starosta informoval o v˘nosu
daní pﬁeveden˘ch z finanãního úﬁadu
za období 1 - 3/2010 dle druhu pﬁíjmÛ.
âástka ãiní celkem 1.018.248,- Kã.
f) Pan Miloslav Pokorn˘ zhotoví a instaluje ceduli, na které budou vyvû‰eny
informace z historie obce.
g) Starosta obce informoval, Ïe:
• dne 30. dubna se uskuteãní pálení ãarodûjnic a bude otevﬁeno dûtské hﬁi‰tû
• ve dnech 28. - 29. kvûtna se konají
parlamentní volby

• dne 12. ãervna se bude konat Dûtsk˘
den
• na území obce Dolní Zálezly byl pozorován v˘skyt velmi vzácné je‰tûrky
zelené
7. DISKUSE OBâANÒ A âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Nebyly vzneseny Ïádné pﬁipomínky.
8. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
O návrhu usnesení z 20. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které
pﬁeãetl p. Vesel˘, nechal starosta obce
hlasovat.
pro: ...............................................7
proti ..............................................0
zdrÏel se:......................................0
9. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Starosta obce podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva obce
a obãanÛm za úãast na jednání.
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Mgr. D. Vávrov, Martin Lonûk
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z
20. Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly konaného
dne 19.4. 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. 1. Smlouvu na zapÛjãení mola od
mûsta Litomûﬁic. Nájem za mûsíce
duben - ﬁíjen 2010 ãiní 35.000,- Kã.
2. 2. Prodej náhrobku ã. 160 na místním hﬁbitovû za ãástku 9.670,-Kã p.
ZdeÀkovi Pej‰ovi, Rudé armády 101,
Dolní Zálezly.
3. 3. Rozpoãtovou zmûnu ã.1
Pﬁíjmy ............................391.300,-Kã
V˘daje ...........................476.300,-Kã
Rozdíl............................- 85.000,-Kã
Bude hrazen z rezervy
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. 1. Dotaci ve v˘‰i 280.000,-Kã na
opravu zdi podpírající vozovku Na vyhlídce u KrejsÛ.
2. 2. Návrh rozpoãtu Mikroregionu
Milada na rok 2010.
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘
Schválil: Miroslav Such˘

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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V na‰í mateﬁince se dûti dobﬁe baví
Oslavy Dne ãarodûjnic z 30. 4. 2010

Pálení ãarodûjnic - pÛvod a historie
Upalování ãi pálení ãarodûjnic patﬁilo
a do dne‰ní doby patﬁí k velmi Ïiv˘m
zvykÛm. Magická filipojakubská noc z
30. dubna na 1. kvûtna b˘vala jednou z
nocí, kdy pr˘ zlé síly vládly vût‰í mocí
neÏ kdy jindy. O pÛlnoci pﬁed sv. Filipem a Jakubem, kdy mûly neãisté a zlé
síly moc ‰kodit lidem, se daly nalézt zakopané a ukryté poklady. Aby se hledaã pokladu dokázal pﬁed silami úspû‰nû bránit, musel mít pﬁi sobû kvût z
kapradí, svûcenou kﬁídu a dal‰í pﬁedmûty. Lidé vûﬁili, Ïe v povûtﬁí poletuje
spousta ãarodûjnic, které se slétají na
sabat. Proto se této noci ﬁíká „noc ãarodûjnic“.

Dûti na novû
vybudovaném hﬁi‰ti...

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Dne 28. dubna jsme nav‰tivili Minifarmu v Dlouhé Louce u Litvínova...
Co zaji‰Èuje Minifarma:
• Atraktivní program, kter˘ obsahuje
pﬁím˘ kontakt s domácími - „vymazlen˘mi“ drobn˘mi, ale i ostatními hospodáﬁsk˘mi, domácími a jin˘mi zvíﬁaty
(kozy, ovce, prasátka, konû, oslíci, králíci, morãata, psi aj.) a to v normální i
„zakrslé“ velikosti.
• Více neÏ 10 ha volného prostranství
a krásné pﬁírody na soukromém pozemku MINIFARMY, kde dûtem nehrozí Ïádná nebezpeãí. Dûti a jejich doprovod mají tento prostor na základû
objednávky v˘hradnû pro sebe.
• Lektora, kter˘ se po celou dobu náv‰tûvy aktivnû vûnuje dûtem i jejich doprovodu - vypráví o zvíﬁátkách, zprostﬁedkovává krmení, odpovídá na dotazy aj.
• DoplÀkov˘ program dle pﬁedem dohodnut˘ch podmínek, napﬁ. opékání
buﬁtíkÛ, ukázka rÛzn˘ch kynologick˘ch
disciplín atd...
• Kompletní zázemí MINIFARMY
(WC, tekoucí voda aj.).
• Délka a rozsah vyuÏití sluÏeb závisí
v˘hradnû na dohodû mezi pracovníky
MINIFARMY a objednavatelem - programy „‰ité na míru“ rÛzn˘m cílov˘m
skupinám - zpravidla 2 hodiny.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Zahrádkáﬁi v Dolních Zálezlech
Na‰e organizace, jako mnoho jin˘ch
se po roce 1999 zaãala pot˘kat s úbytkem ãlenÛ, i kdyÏ za 48 let od svého
zaloÏení pro‰lo registrací celkem 440
ãlenÛ. V souãasnosti ãítá poãet ãlenÛ
organizace 64 z toho je 15 ãlenÛ star‰ích 80 let. Mladí nemají o práci v organizaci zájem a organizace nemá v souãasné dobû Ïádné pozemky k pronájmu.
Organizace zahrádkáﬁÛ mûla aÏ do
roku 2007 v pronájmu dvû kolonie a
to: Na Vyhlídce a Za Vodárnou. V
tomto roce zahrádkáﬁi z kolonie Na

Vyhlídce pozemky odkoupili od Pozemkového fondu. Z nájemníkÛ se
stali majitelé a zahrádkáﬁskou organizaci jiÏ nepotﬁebují. Dofáme Ïe i nadále nûkteﬁí zÛstanou ãleny organizace.
V pronájmu tak zÛstává v leto‰ním
roce jiÏ jenom kolonie Za Vodárnou
kde je 19 nájemcÛ.
Pro propagaci organizace, hlavnû její
ãinností, se aÏ do roku 1990 poﬁádaly
v˘stavy ovoce, zeleniny a kvûtin. V leto‰ním roce chce zahrádkáﬁská organizace tuto tradici obnovit a ve spolupráci se zahrádkáﬁsk˘mi organizacemi

na území obce a za podpory OÚ v˘stavu uspoﬁádat.
Úspûchem ãinností organizace je nepﬁeru‰en˘ provoz mo‰Èárny, terá je v
majetku organizace od roku 1984.
KaÏd˘ rok v mûsících záﬁí - ﬁízen mo‰Èárna pracuje ke spokojenosti ãlenÛ organizace i lidí z okolí.
Na závûr lze konstatovat, Ïe na‰e organizace je ne Ústecku asi nejvíce
známa mo‰továním ovoce ve vlastní
mo‰Èárnû. Ob‰írnûj‰í zpráva o ãinnosti
âZS v obci vy‰la ve Zpravodaji v roce
2007.
Janou‰ková Marie

Pﬁijeìte do mo‰tárny se sv˘mi pﬁebytky
âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
ZO 410 023 Dolní Zálezly
Zpracovávané ovoce:
■ jablka
■ hru‰ky
Podmínky:
■ není potﬁeba zvlá‰tní objednávka
■ jakékoliv mnoÏství
■ u mnoÏství 300 kg a více je
moÏné dohodnout individuální termín
■ vlastní nádoby (vhodné plastové)
■ v˘tûÏnost nejménû 50 % - ze 100
kg ovoce 50 l mo‰tu a více dle odrÛdy

■ odpad po mo‰tování likvidujeme
sami na na‰e náklady
■ dodávané ovoce musí b˘t umyté,
zbavené shnil˘ch kusÛ
■ ãervavé a jinak po‰kozené ovoce
není na závadu
■ zmo‰tování 100 kg ovoce trvá pﬁibliÏnû 30 min
HISTORIE MO·TÁRNY
Mo‰tárna byla postavena v roce
1932 jako objekt obecní váhy. Po válce
slouÏila budova znovu jako váha a ãást
byla vyãlenûna pro provoz trafiky. Trafika byla zru‰ena s nástupem komunistÛ
v roce 1948. V ‰edesát˘ch letech objekt pﬁevzala hygie, která zde provozovala pánské i dámské holiãství a kadeﬁnictví. Tyto sluÏby zde byly provozová-

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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ny ﬁádovû 10 let. PﬁibliÏnû na dal‰ích 10 let do‰lo k opu‰tûní a národní v˘bor navrhl demolici z dÛvodu
‰patného technického stavu. V roce
1984 si objekt pronajala místní zahrádkáﬁská organizace a pﬁedûlala
jej na mo‰tárnu, kterou provozují do
dne‰ních dnÛ s tím, Ïe v roce 1990
do‰lo k odkoupení od obecního
úﬁadu.
Adresa
Dolní Zálezly, Rudé Armády
pan Ko‰ner
Mobil: (+420) 720 177 657
Telefon: (+420) 475 213 092
pan David
Telefon: (+420) 475 213 030
Email: mostarnaic.cz

Kácení dﬁevin rostoucích mimo les po 1.1. 2010
Problematika kácení dﬁevin a to
pﬁedev‰ím v zástavbû mûst a obcí je
v poslední dobû dost diskutovanou
záleÏitostí. Kolem kácení dﬁevin, v˘sadeb a oﬁezÛ vzniká mnoho pochybností a nejasností. Dne 1.1.2010
ve‰la v platnost novela zákona âNR
ã.114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a
krajiny v platném znûní (dále jen
„zákon“).
Ke kácení dﬁevin, které rostou mimo
les je nezbytné povolení pﬁíslu‰ného
orgánu ochrany pﬁírody (Obecní úﬁad),
které musí mít formu rozhodnutí nikoliv
vyjádﬁení ãi ústního povolení. V‰echny
dﬁeviny rostoucí mimo les (ovocné stromy, náletové dﬁeviny a jiné stromy,
které nerostou na pozemcích vedené v
katastru nemovitostí jako les) jsou
chránûny zákonem a jeho provádûcí
vyhlá‰kou MÎP ã.395/1992 Sb.
Povolení ke kácení lze vydat jen ze
závaÏn˘ch dÛvodÛ po vyhodnocení
funkãního a estetického v˘znamu dﬁeviny. Povolení ke kácení dﬁevin na silniãních pozemcích mÛÏe orgán ochrany pﬁírody vydat jen po dohodû se silniãním správním úﬁadem. DÛvodem ke
kácení není zastínûní objektÛ (oken),
alergické potíÏe, opad listí ani ucpávaní
okapÛ.
Rozhodne-li se obãan (fyzická
osoba) pokácet strom na svém vlastním pozemku mÛÏe toto provést bez
povolení orgánu ochrany pﬁírody za následujících podmínek:
■ 1 - strom nesmí mít ve v˘‰ce 130
cm nad zemí obvod kmene vût‰í jak
80 cm,
■ 2 - souvislá plocha keﬁÛ nesmí
pﬁesáhnout 40 m2
V˘‰e uvedené skuteãnosti platí i v
pﬁípadech, kdy o povolení ke kácení
dﬁevin rostoucích mimo les Ïádá právnická osoba tedy i obec ãi mûsto (novela shora citovaného zákona).
Pokud dﬁeviny nesplÀují v˘‰e uvedené parametry dané shora citovanou vyhlá‰kou je nutné, aby si Ïadatel zajistil
povolení ke kácení dﬁevin rostoucích
mimo les. Îádost o kácení musí obsahovat následující náleÏitosti:
a) jméno a adresu Ïadatele
b) doloÏení vlastnického práva, nelze-li je ovûﬁit v katastru nemovitostí, ãi
nájemního nebo uÏivatelského vztahu
Ïadatele k pozemkÛm a k dﬁevinám
rostoucím mimo les,
c) specifikaci dﬁevin rostoucím mimo
les, které mají b˘t káceny, zejména jejich druh, poãet, velikost plochy keﬁÛ
vãetnû situaãního zákresu,

d) udání obvodu kmene mûﬁeného
ve v˘‰ce 130 cm nad zemí
e) zdÛvodnûní Ïádosti
Jedinou v˘jimkou, kdy povolení ke
kácení dﬁevin není tﬁeba (hrozí zde nebezpeãí z prodlení), je situace kdy je
zﬁejmû a bezprostﬁednû ohroÏen Ïivot
ãi zdraví nebo hrozí-li ‰koda znaãného
rozsahu (cca 500 000 Kã). Ten, kdo za
tûchto podmínek provede kácení,
oznámí je orgánu ochrany pﬁírody do
15 dnÛ od provedením kácení.
Dále není tﬁeba povolení ke sm˘cení
dﬁevin z dÛvodÛ pûstebních, to je za
úãelem obnovy porostÛ nebo pﬁi provádûní v˘chovné probírky porostÛ, a z

634/2004 Sb., o správních poplatcích v
platném znûní (dále jen „zákona o
správních poplatcích“) povinen vybírat
za provedené místní ‰etﬁení správní poplatek podle ãásti I poloÏky 20 písm. a)
místní ‰etﬁení (komisionální ﬁízení) dle
sazebníku správních poplatkÛ, pﬁílohy
zákona o správních poplatcích.
Sankce za pokácení dﬁevin rostoucích mimo les bez povolení (pravomocného rozhodnutí) nebo po‰kození dﬁeviny tak zvan˘m oﬁezem, kter˘ je proveden laicky, bez znalostí fyziologie a
anatomie stromÛ (posoudí orgány
ochrany pﬁírody a âIÎP) jsou následující:

dÛvodÛ zdravotních nebo pﬁi v˘konu
oprávnûní podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ
(vodní zákon,, o v˘robû, rozvodu a
spotﬁebû elektﬁiny, o v˘robû, rozvodu a
vyuÏití topn˘ch plynÛ). Kácení z tûchto
dÛvodÛ musí b˘t oznámeno písemnû
nejménû 15 dnÛ pﬁedem orgánu
ochrany pﬁírody, kter˘ je mÛÏe pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje poÏadavkÛm na ochranu dﬁevin
nebo rozsahu zvlá‰tního oprávnûní
(oznámení musí obsahovat stejné náleÏitosti jako Ïádost povolení ke kácení).
Kácení dﬁevin rostoucích mimo les
se provádí zpravidla v období jejich vegetaãního klidu coÏ je od 1.10. do
31.3. K tomu pﬁihlíÏí orgán ochrany pﬁírody pﬁi vydávání povolení ke kácení.
Îádosti o kácení se mohou podávat
bûhem celého roku nikoliv jen bûhem
doby vegetaãního klidu.
Orgán ochrany pﬁírody je ve smyslu
ustanovení § 5 odst. 2 zákona âNR ã.

■ fyzické osobû mÛÏe b˘t uloÏena pokuta do v˘‰e 20 000 Kã,- za pokácení
jednoho kusu dﬁeviny a 100 000 Kã,za po‰kození nebo pokácení skupiny
dﬁevin rostoucích mimo les
■ fyzické osobû pﬁi v˘konu podnikatelské ãinnosti a právnické osobû mÛÏe
orgán ochrany pﬁírody uloÏit pokutu aÏ
do v˘‰e 1 000 000 Kã,Ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením dﬁevin se v souladu
s ustanovení § 9 odst. 1 zákona ukládá
Ïadateli provedení náhradní v˘sadby o
novû vysázenou zeleÀ (pravidelná zálivka, ochrana proti ‰kÛdcÛm a mechanickému po‰kození) a zaji‰tûní následné péãe po nezbytnû nutnou dobu, nejv˘‰e v‰ak na dobu 5-ti let.
Náhradní v˘sadbu lze uloÏit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Ïadatele o kácení dﬁevin rostoucích mimo
les, jen s pﬁedchozím souhlasem jejich
vlastníka.
(ou)
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