INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA
Èíslo 54

Listopad 2014

Váení spoluobèané,
po probìhnuvším hektickém a pracovním prùbìhu posledních letošních podzimních dní se
setkáváme nad stránkami našeho zpravodaje.
Prùbìnì probíhala výstavba tlakové kanalizace
v Krnovì, jak tedy výkopové práce a montá jednotlivých jímek a
osazování technologií, tak i pravidelné kontrolní dny,
administrace celého projektu v souèinnosti s fondem a následná
ádost o platby po vystavení faktur. Vše probíhalo dle
stanoveného harmonogramu a dostali jsme se k faktickému Výstavba pøechodu
ukonèení stavebních prací a bylo zaádáno o kolaudaci.
a úprava køiovatky
Krajský úøad provedl dílèí audit hospodaøení obce, kdy v Liboši
byl zjištìn drobný nedostatek, který byl odstranìn. V neposlední
øadì probìhly volby do zastupitelstva obce, kdy bych rád
podìkoval všem, kteøí podpoøili naši kandidátku a zároveò toto
beru i osobnì jako závazek k co nejlepší práci pro široké
spektrum obèanù naší obce. Nyní probíhá pøíprava rozpoètu a
investic na pøíští rok, je nachystán rozjezd inventarizace
obecního majetku a pøipravujeme se na zimní údrbu obce.
Z kulturnì spoleèenských akcí probìhnou tradièní akce Budování tlakové
jako setkání s našimi seniory, vítání obèánkù, rozsvícení kanalizace v Krnovì
vánoèního stromku a vánoèní výstavka v naší obecní knihovnì.
A nyní se dostáváme do závìreèné fáze mého pøíspìvku, kdy s nadcházejícím èasem adventu,
blíícími se vánoèními svátky a pøíchodem nového roku mi dovolte vám všem popøát pøíjemné a spokojené
proití tìchto svátkù, mnoho štìstí i pracovních úspìchù v nadcházejícím roce 2015.
Jan David, starosta obce Liboš

Pøíjemné proití svátku vánoèních, mnoho štìstí, zdraví a pracovních úspìchù v roce 2015 pøeje Obec Liboš.
starosta Jan David
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U S N E S E N Í z ustavujícího veøejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného 7. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Liboš bere na vìdomí zápis o
výsledku voleb do zastupitelstva obce Liboš:
- za stranu Sdruení pro zmìnu: Ing. Vladimíra
Šedivá a Mgr. Peter Garláthy
- za stranu Nezávislí: Lenka Bittnerová
- za stranu Starostové a nezávislí Jan David, Martina Loutocká, Danuše Bìhalová, Pavel Gál,
Ing. Kateøina Tománková a Martin Koøenek.
Zastupitelstvo obce Liboš
- bere na vìdomí sloení slibu èlenù zastupitelstva.
- bere na vìdomí vzdání se mandátu Mgr. Petera
Garláthyho ze Sdruení pro zmìnu a dále bere na
vìdomí vzdání se mandátu prvního náhradníka za
Sdruení pro zmìnu pana Romana Kryla. Na
uvolnìný mandát nastupuje další náhradník pan
Pavel Vašek.
Zastupitelstvo obce Liboš
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
urèuje, e pro výkon funkce starosty obce bude
èlen zastupitelstva dlouhodobì uvolnìn.
- schvaluje zpùsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným pøedsedajícím – volba veøejná pøímá.
- urèuje pro výkon funkce místostarosty zvolení
jednoho místostarosty a to neuvolnìného.
- volí starostou Jana Davida.
- volí místostarostou Danuši Bìhalovou.
- volí pøedsedou finanèního výboru Ing. Kateøinu
Tománkovou, PhD.

- volí pøedsedou kontrolního výboru Martinu
Loutockou.
- schvaluje pro nakládání s finanèními prostøedky
obce podpisové vzory pro starostu, místostarostku
a úèetní.
- zmocòuje starostu k provádìní všech rozpoètových zmìn v pøechodném období do pøíštího
zasedání zastupitelstva a ukládá mu informovat
zastupitelstvo o provedených rozpoètových
zmìnách na nejbliším zasedání.
- schvaluje jako oddávajícího starostu pana Jana
Davida a zástupcem oddávajícího místostarostku
paní Danuši Bìhalovou.
- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odmìnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolnìného èlena zastupitelstva obce
ve výši 4.000,- Kè mìsíènì. Odmìna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
- v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích
stanoví, e neuvolnìnému èlenu zastupitelstva,
který souèasnì vykonává funkci pøedsedy kontrolního výboru nebo pøedsedy finanèního výboru, bude odmìna poskytována ve výši 880,- Kè
mìsíènì ode dne zvolení do funkce.
- zøizuje finanèní výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tøíèlenné. Zastupitelstvo obce Liboš
odkládá volbu èlenù kontrolního a finanèního
výboru z dùvodu nedostatku kandidátù na nejbliší zasedání.

U S N E S E N Í z 2. veø. zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 27. 11. 2014
Zastupitelstvo obce
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce
od posledního zasedání zastupitelstva.
- schvaluje jednací øád obce s platností od
1.12.2014.
- volí èleny finanèního výboru paní Olgu Petøíkovou a Alenu Bittnerovou.
- volí èleny kontrolního výboru paní Ludmilu
Weinlichovou a Alenu Vágnerovou.
- schvaluje hospodaøení obce za I-IIIQ/2014.
- schvaluje rozpoètová opatøení è. 11, 12 a
13/2014.
- bere na vìdomí sloení inventarizaèních komisí
pro invetarizaci majetku obce k 31.12.2014.

- doporuèuje, aby navrený rozpoèet na rok 2015
byl v upravené podobì zveøejnìn na úøední desce.
- ukládá starostovi jednat o odprodeji obecního
plynovodu a v termínu do 31. 3. 2015 pøedloit
zastupitelstvu zprávu.
- schvaluje podle ust. § 6 písm. b) zákona è.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, ádost o poøízení územní studie na
výstavbu rodinných domù v lokalitì „Hrázka“,
zóna B2 – obytná rozvojová (pozemek parc. è.
412/2 v k.ú. Liboš) Magistrátem mìsta Olomouce

Upozornìní - odvoz odpadkù
Oznamujeme obèanùm, e odvoz odpadkù v roce 2015 bude probíhat 1x za 14 dnù
vdy kadou sudou støedu. Odvoz velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpeèného odpadu
je naplánován na sobotu 7. 3. 2015 a na podzim v sobotu 3. 10. 2015.

Informaèní zpravodaj
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Návrh rozpoètu na rok 2015
Výdaje
Komunikace
10 000
Bìná oprava komunikací
50 000
Dopravní obslunost - pøíspìvek na autobusovou dopravu
52 000
Ostatní záleitosti pozemních komunikací
(Mlýnské námìstí)
2 000 000
Vodní hospodáøství
0
Kanalizace
20 000
Tech. zhodnocení kanalizace Liboš
(2 ks èerpadel pro nové RD)
75 000
Kanalizace Krnov - inv. náklady
80 000
Investice - kanalizace Hrázka ke mlýnu
1 500 000
Školství - MŠ pøíspìvek na èinnost
440 000
Náklady na stravování ákù MŠ
50 000
Školství - pøíspìvek na ly.výcvik ZŠ
4 000
Neinvestièní náklady na stravování ákù
60 000
Knihovna
64 000
Kultura - kronika, výstavy, apod.
10 000
Zachování památek
20 000
Rozhlas - opravy, údrba, nákup pøehrávaèe
10 000
Tisk novin - redakèní práce a tisk
2 000
Obèanské záleitosti
225 000
Tìlovýchovná èinnost - úprava høištì
2 000
Nebytové prostory KD
30 000
Veøejné osvìtlení
170 000
Komunální sluby a územní rozvoj
15 000
Odvoz odpadkù - nebezpeèný odpad
11 000
Odvoz odpadkù kom. odpad odvod a uloení
na skládce + kont.
126 000
Odvoz odpadkù - velkoobjemový odpad
10 000
Tøídìný odpad ECO - KOM
50 000
Veø. zeleò, péèe a vzhled obce
490 000
Ochrana obyvatelstva - rezerva
1 000
Hasièi
80 000
Hasièi auto
100 000
Zastupitelstvo - ostatní osobní výdaje
650 000
Správa
1 080 000
Výdaje z fin. operací - poplatky bance
za vedení úètu a pojištìní
10 000
Pojištìní majetku
20 000
Pøevody vlastním fondùm
40 000
Platby daní a poplatkù - daò z pøíjmu práv.
osob za obec
500 000
Rezerva
287 000
Ostatní èinnosti - dary
5 000
Výdaje celkem:

Pøíjmy
Danì a poplatky:
Daò z pøíjmu FO ze záv. èinnosti
Daò z pøíjmu FO
Daò z kap. výnosù
Daò z pøíjmù práv. osob
Daò z pøíjmù za obec
Daò z pøidané hodnoty
Poplatek ze psù
Poplatek za uívání veø. prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daò z nemovitostí
Pøevody z rozp. úètù
Vlastní pøíjmy:
Stoèné
Pøíjmy kultura - dechovky, vstupné
Z pronájmu kult. domu- pohostinství
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
Odvoz odpadkù
Pøíspìvek ECO - KOM
Z pronájmu nemovitostí
Pøíjmy z úrokù

1 010 000
45 000
100 000
1 000 000
500 000
2 150 000
17 000
1 000
1 000
15 000
10 000
440 000
40 000
19 000
36 000
80 000
55 000
100 000
50 000
12 000
5 000

Celkem:

5 674 000

Neinvestièní dotace
Pouití zùstatku r. 2014

170 000
2 500 000

Pøíjmy celkem:

8 344 000 Kè

Rozpoèet je nevyrovnaný a ke krytí invest.
výdajù bude pouit zùstatek z r. 2014. Neinvestièní
dotace od státu na správu zatím nejsou stanoveny a
do rozpoètu je zaèlenìna pravdìpodobná výše. Po
Ranní
koupel
v potoce
pøedpisu dotace ze státního
rozpoètu
v prùbìhu
mìsíce ledna 2015 bude rozpoèet na rok 2015
upraven rozpoètovým opatøením.

8 344 000 Kè

Kulturní kalendáø obce Liboš na rok 2015
30. ledna
28. února
23. bøezna
30. dubna
7. kvìtna
7. èervna
13. èervna
26. èervna

obecní ples
babský bál
košt ovocných pálenek a guláše
pálení èarodìjnic
uctìní památky konce 2. sv. války
Festival malých hudebních souborù
hody v Krnovì
vítání prázdnin

4. èervence

hasièská soutì „O pohár starosty
obce a memoriál Pavla Weinlicha“
20. záøí
hody v Liboši
6. listopadu dyniáda
29. listopadu setkání s dùchodci
5. prosince
vítání obèánkù
4. prosince
rozsvícení vánoèního stromu
24. prosince koledy u kaplièek v Liboši a Krnovì
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Jubilanti v roce 2014
Èervenec Libuše Pospíšilová
Alois Vrba
Antonín Kùra
Srpen
Anna Jarmarová
Marie Nováková
Emílie Stoklásková
Aloisie Chalupová
Richard Riedel
Václav Novák
Ludmila Mádrová

89 let
88 let
75 let
85 let
80 let
75 let
80 let
70 let
83 let
82 let

Blahopøejeme!

Záøí

Milena Kouøilová
Jarmila Langerová
Marie Vodièková
Zdeòka Jurásková
Jiøí Kováø
Øíjen
Hedvika Kameníèková
Jiøí Škrabánek
Listopad Jiøí Dokoupil
Boena Veèeøová
Prosinec Drahomíra Dokoupilová
Miloslava atková

70 let
87 let
70 let
80 let
70 let
88 let
70 let
85 let
91 let
75 let
87 let

Vzpomínáme
Dne 24. ledna 2015 si pøipomeneme
5 rokù od úmrtí pana Štìpána
Loutockého z Liboše èp. 83.
Vzpomíná manelka
a dìti s rodinami.

Od smrti paní Kvìtoslavy Zboøilové z Liboše
uplynulo 5. øíjna 2014 ji 10 rokù.
Na maminku a babièku vzpomínají
rodiny Kováøova, Sejákova, Davidova a
Zboøilova.

Obec Liboš a Sdruení en v Liboši
zve všechny dìti i dospìlé na slavnostní

ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMEÈKU
v sobotu 6. prosince 2014 v 17.00 hodin
u obecního úøadu v Liboši
Program si pro vás pøipravily dìti z MŠ Liboš.
K obèerstvení bude pøipraven vánoèní punè pro dìti i dospìlé.
* na stole hoøí svíèky * peèou se perníèky * v domech to voní Vánocemi *
* všichni u je mají v oblièeji * spoleènì s dìtstvím, které se bez ohledu na vìk tak úplnì neztrácí ze vzpomínek
* velké snìhové vloèky se klidnì sypou, lehce, jako peøí z roztrené peøiny a šeptají o Vánocích * o lásce a o
tom, co je v ivotì nejdùleitìjší *

Obecní knihovna v Liboši Vás srdeènì zve na

VÁNOÈNÍ VÝSTAVU výtvarných a ruèních prací,
která se uskuteèní v sobotu 6. prosince 2014 od 14.00 do 18.00 hodin
v knihovnì v Liboši v pohostinství „Za vodó“.
Pro dìti budou pøipraveny dílnièky a soutìe.
Vstup zdarma!

Informaèní zpravodaj
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Ze svìta skautù
Tábor skautského oddílu lvíèata - Rychlebské hory 2014
Tento rok nás èekal v poøadí 14. tábor, a to v termínu 16. – 30. 8. 2014. Ji tradiènì jsme
pobývali v krásné pøírodì Rychlebských hor – v údolí Støíbrného potoka. Mladší úèastníci spali ve
srubu, starší dìti táboøily tradiènì v indiánském stanu tee-pee.
Letošní tábor mìl název „Plavba kolem svìta“. Naši malí námoøníci ve dvou posádkách
(Posádka Èerné perly a Titanik 2) procestovali celou zemìkouli – z pøístavu v Itálii se pøesunuli do
Egypta, následnì do Somálska, národních parkù v Keni a na Madagaskar (ostrov koøení). Z Asie
poznali Indii, Nepál, Tibet, Èínu a Rusko. V Austrálii jsme pozdravili klokany a oslavili Vánoce
naruby. Naše cesta pokraèovala do Kanady, USA, Mexika a na Karibské ostrovy, odkud jsme se
vrátili pøes oceán zpátky do Evropy a domù. Cestou jsme stavìli pyramidy a objevovali mumie,
Ganze, pøešli jsme Himaláje, stavìli jsme Velkou èínskou zeï a jedli rýi hùlkami, hráli jsme èínské stínové divadlo.
Vyzkoušeli jsme spoustu netradièních her a aktivit, v neposlední øadì jsme také v kadé zemi ochutnali jejich typické
národní jídlo, napø. špagety v Itálii, kus-kus v Egyptì, maso peèené na oštìpu v Somálsku, klokaní steaky v Austrálii,
bliny v Rusku, tortily v Mexiku…
I pøes nepøízeò poèasí v závìru léta se nám tábor vydaøil, uili jsme si program i výlety, a to i díky finanènímu
pøíspìvku od Obce Štìpánov.
15 let fungování oddílu Lvíèata ve Štìpánovì
Milí souèasní i bývalí èlenové 23. koedukovaného
oddílu Lvíèata Štìpánov, milí pøátelé a pøíznivci oddílu, drazí
rodièe našich èlenù, letos v záøí náš oddíl dospìl ke krásnému
"zletilému" jubileu, tj. 15 let existence. Øádnì jsme to oslavili
bìhem víkendové akce v klubovnì.
První schùzka, kterou datujeme na 20. 9. 1999,
probìhla v suterénu MŠ Sídlištì. Tehdy po náboru v místní ZŠ
pøišlo 23 nadšených dìtí. Od roku 2008 jsme rozšíøili svou
èinnost i do Liboše, kde máme druinu Pomìnky. První schùzka
druiny Pomìnky probìhla 7. 1. 2008 v klubovnì hasièù
v Liboši. Od té doby náš skautský oddíl urazil dlouhou cestu. Máme za sebou 14 vydaøených stálých táborù - Branná,
Tršice, Kokoøín, Konírna v Rychlebech, splouvání øek - Berounka, Sázava, Ohøe, putovní tábor na Muráni
(Slovensko), 7 mezinárodních akcí - Intercampy Sycherák 2004 a Nizozemsko 2005, Orbis v ÈR 2006, Svìtové
jamboree v Anglii 2007, Silesii v Polsku 2008, RoverWay na Islandu 2009, Støedoevropské jamboree v Doksech 2014
a øadu menších akcí, napø. závody, celostátní soutìe, oslavy 100 let skautingu v ÈR... Nejvìtší èást oddílové èinnosti
tvoøí pravidelné oddílové akce. Navštívili jsme spoleènì spoustu krásných míst nejen v Èesku, navázali mnohá
pøátelství v ÈR i v zahranièí a zaili spoustu nezapomenutelných záitkù.
Tímto dìkujeme všem pøátelùm oddílu, sponzorùm a èlenùm za projevenou pøízeò a doufáme, e budeme
spoleènì skautovat ve Štìpánovì a v Liboši minimálnì dalších 15 let.
Získali jsme 4. místo v závodì V Benešovì straší 2014
Letos jsme se ji potøetí zúèastnili akce V Benešovì straší 2014 - 8. roèník závodù v šifrování. Konal se v Benešovì u Prahy v sobotu 22. 11. 2014, a to ve veèerních hodinách. Závodí tøíèlenné hlídky skautù nebo 2 – 5 èlenné
hlídky veøejnosti. Štìpánovský skautský oddíl Lvíèata reprezentovala hlídka v kategorii skauti a skautky (11 – 15 let), a
to ve sloení Veverka (Terezie Garláthyová), Šíp (Jana Wengrynová) a Vlèek (Jakub Šramko). Šifry jsme pilnì
trénovali 2 mìsíce pøedem. Pro hlídky je daný maximální èas 90 minut na trati - ve mìstì, za který musí vyluštit 10
nároèných šifer a najít v ulicích mìsta pokud mono všechna strašidla, od kterých dostanou kartièky s body dle
obtínosti šifry. Tentokrát bylo moné v ulicích Benešova potkat èarodìje, šílenou øeznici, posla smrti, vodníka,
zabitou jeptišku a zabitého mnicha, poouchlé jeibaby, vìdmu, bludièku, chiméru Lili a Francouze s morem. Naše
hlídka získala 14 bodù ze 20 moných, a to za èasový limit 1.20 hod., èím vybojovali ve své kategorii krásné 4. místo
z 15 hlídek, se ztrátou pouhých 22 sekund za 3. místem!!!
Jako vdy také probìhla soutì „Miss
Huhula“, kde se volí nejdìsivìjší strašidlo.
Tradiènì jsme také dodali vedoucí
do poøadatelského týmu závodu, a to 2
osoby do obèerstvení pro hladové
úèastníky, jedno strašidlo - èarodìje,
jednoho èlovìka na registraèní stánek a
fotografku akce.
Za 23. oddíl Lvíèata Štìpánov
Kristina (elwice) a Zora (Beny) Záchovy
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Setkání seniorù
Pøed ...
" Rok po roce léta bìí, zastavíš je ale stìí, nedìlej si z toho nic,
e je ti zas o rok víc.
A kdy poznáš, e pøišel èas pro další krok na cestì
ivotem?Vìtšinou a poté, co ta chvíle uplyne.A nám pak
zùstanou jen vzpomínky na onen prchavý okamik,
touha vrátit èas a vìdomí toho, e to není moné."
V nedìli 30. listopadu se ve vinárnì Hostince „Za vodó“ u paní
Jiøiny Polišenské v Liboši uskuteènilo ji tradièní Setkání seniorù
poøádané obcí Liboš a Sdruením en v Liboši.

Program zahájily dìti
z Mateøské školky
v Liboši se svým
vystoupením.

Starosta Jan David poté shrnul dìní v obci za
uplynulý rok a nastínil, co se chystá pro rok
nadcházející.

Pracovní tým

O dobrou zábavu s hudbou i obèerstvení bylo
postaráno, take si setkání všichni uili.
„To svìtlo ve tmì svítí a tma jej nepohltila.“ (Jan1,5)

Betlémské svìtlo
budou letos pøedávat skauti ze Štìpánova a Liboše

ve støedu 24. 12. 2014
v Krnovì v 13.00 u kaplièky
v Liboši ve 13.30 u kaplièky
v Bøezcích u kaple pøed sváteèní bohoslubou
ve Štìpánovì odpoledne pøed kostelem sv. Vavøince
bìhem Troubení z vìe.
Motto letošního roèníku Betlémského svìtla:
„Sdílení štìstí vám pøinese pokoj.“
Myšlenka byla pøevzata ze 14. kapitoly listu Øímanùm (17–19). Tato pasá vysvìtluje, e ivot je
mnohem více ne jídlo a pití a mìli bychom se více zamìøit na mír, spravedlnost a radostné bytí.
Radost ze ivota se mùe odráet i ve spoleèném pokrmu, co by mìlo být letošním tématem.
Skauti ze Štìpánova a Liboše pøejí všem klidné Vánoce plné pohody a vše nejlepší v novém roce 2015.
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Od listopadu se mìní podmínky pro kácení stromù
S úèinností nové vyhlášky o ochranì døevin
a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 mìní podmínky pro kácení stromù. Novì bude moné kácet bez
povolení ovocné døeviny i u rekreaèních objektù a
v zahrádkáøských koloniích. Naopak ostatní døeviny
s obvodem kmene vìtším ne 80 centimetrù ve výšce
130 centimetrù budou potøebovat povolení.
Úprava vyhlášky zavádí výhodnìjší podmínky pro kácení døevin ve prospìch obyvatel obcí a
jejich zdravého ivotního prostøedí. Vyhláška è.
222/2014 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 189/2013
Sb., o ochranì døevin a povolování jejich kácení, je
úèinná od 1. listopadu. Uplatní se tedy ji o letošním
podzimu. Kácení se toti doporuèuje v období vegetaèního klidu, a to zaèíná právì bìhem listopadu.
Ke zmìnám bylo pøistoupeno z nìkolika dùvodù. Pøedchozí podoba vyhlášky diskriminovala
vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele
zahrad v zahrádkáøských koloniích. V zahradách,
které byly definovány jako pozemek u rodinného èi
bytového domu, stavebnì oplocený a nepøístupný
veøejnosti, bylo moné kácet všechny døeviny bez
povolení, ovšem nebyla zde dána monost kácet
døeviny napø. zahrádkáøùm èi majitelùm rekreaèních
objektù. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v
nìkterých èástech republiky ke znaènému úbytku
zelenì. Ministerstvo pro ivotní prostøedí obdrelo
mnoho stíností od veøejnosti a také pøímo od mìst a
obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory
a úøadùm pøibylo administrativy.
Vyhláška nyní upravuje spornou definici
zahrady, která se novì øídí katastrem nemovitostí a
zavádí tak monost kácet ovocné døeviny ve
všech zahradách v obci, vèetnì vìtšiny nádvoøí, námìstí èi parkù, a to zcela bez povolení. Naopak
povolení bude potøeba na kácení všech neovocných
døevin.
Neovocné stromy v zahradách plní zásadní
spoleèenské funkce, jako je napø. sníení prašnosti
a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veøejném
zájmu, aby se ke kácení pøistupovalo s respektem.
O povolení pokácet neovocné døeviny je zapotøebí ádat u orgánu ochrany pøírody, t.j. Obecní
úøad Liboš, a to pro pokácení stromù s obvodem
kmene vìtším ne 80 cm ve výšce 130 cm. Správní
úkon nebude adatele stát ani korunu. Obvykle ve
lhùtì 30 dnù bude pak mít orgán ochrany pøírody
povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné ádat
pouze pro vzrostlé neovocné døeviny.
Povolení není tøeba ke kácení døevin, za
pøedpokladu, e tyto nejsou souèástí významného

krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b)
ZOPK (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromoøadí (øada nejménì 10 stromù):
a) O obvodu kmene do 80 cm, mìøeného ve výšce
130 cm nad zemí.
b) Pro zapojené porosty døevin (døeviny se navzájem
dotýkají, pøekrývají, prorùstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostù døevin nepøesahuje 40 m2 a nevyskytují–li se zde døeviny o obvodu
kmene nad 80 cm, mìøeného ve výšce 130 cm nad
zemí.
c) Pro døeviny pìstované na pozemcích vedených v
katastru nemovitostí ve zpùsobu vyuití jako plantá
døevin.
d) Pro ovocné døeviny rostoucí na pozemcích v zastavìném území evidovaných v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavìná plocha a
nádvoøí nebo ostatní plocha se zpùsobem vyuití
pozemku zeleò.
V ostatních pøípadech lze povolení vydat jen ze
závaných dùvodù po vyhodnocení funkèního a
estetického významu døevin.
ádost o povolení ke kácení døevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku èi nájemce
nebo jiný oprávnìný uivatel se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém døeviny rostoucí mimo les
rostou. ádost musí obsahovat: jméno a adresu adatele, oznaèení katastrálního území a parcely,
doloení vlastnických práv k pozemku
- výpis z katastru nemovitostí, specifikaci døevin,
které mají být káceny
- druh, poèet, popø. velikost plochy keøù, situaèní
zákres, dále musí být udán obvod kmene stromu ve
výšce 130 cm nad zemí a zdùvodnìní ádosti.
Dùleité je také navrení náhradní výsadby, jako
kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením
døevin.
Orgán ochrany pøírody by mìl ve svém rozhodnutí o povolení kácení døevin uloit adateli
pøimìøenou náhradní výsadbu ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením døevin.
Souèasnì mùe uloit následnou péèi o døeviny po nezbytnì nutnou dobu, nejvýše však na dobu
pìti let.
Zpracovala: Eva Stejskalová
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Stavba
klubovny v Krnovì
Být pøipraven je jen
výhodou…
…zejména v dnešní dobì, kdy v našem okolí tu a tam dojde k nìjaké velmi nepøíjemné situaci, která souvisí
se zadluováním. Jistì by mnozí z vás mohli vyprávìt a u své vlastní zkušenosti, nebo a tragické pøíbìhy
spojené s finanèní otázkou. V rámci projektu ESF „Vzdìlání do všech koutù“ pøichází firma Onyx
engineering s.r.o. s moností získání informací a dovedností pro lepší orientaci ve svìtì financí, práva, práce
na PC a hledání uplatnìní na trhu práce. Tento velmi pøínosný projekt je urèen pro všechny obèany
v produktivním vìku, kteøí se chtìjí lépe orientovat napø. v ekonomice domácnosti èi v bìnì uívaných
právních formulacích. Pokud vám k tomu všemu ještì chybí další znalosti práce na PC èi uvaujete o svém
vlastním podnikání, máte jedineènou pøíleitost se ve vaší obci projektu zúèastnit.
Jednotlivé kurzy projektu:
1. Finanèní gramotnost - Hospodaøení v domácnosti
2. Finanèní gramotnost – Platidla a platební operace
3. Finanèní gramotnost – Øešení pracovních a ivotních situací
4. PC – Rozšíøení uívání internetu a vytvoøení vlastní www stránky
5. PC – Základní obsluha poèítaèe a kanceláøských programù
6. PC – Základy fotografování a úprava fotografií v poèítaèi
7. Právní minimum
8. Minikurz pro zájemce o podnikání
9. Spotøebitelská gramotnost
Kadý si mùete zvolit jedno nebo i více témat.
Délka jednotlivých kurzù je 7 – 12 hodin. Zájemci, hlaste se na e-mailu: projekty@onyx.cz nebo na
zákaznické lince 844 114 814.
Tìšíme se na to, e vám pøipravované kurzy budou k vašemu praktickému uitku.
Barbara Protivánková – koordinátorka projektu
Sousedské posezení
pøi hodech v Krnovì

Starému roku u témìø
odzvonilo,
do nového roku 2015
pøejeme všem
úspìšný rozjezd!

Hasièská soutì o pohár
starosty obce a memoriál Pavla Weinlicha
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