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Obecní úřad informuje
* Vážení spoluobčané, nespouštějme prosím svoje sekačky,
křovinořezy a jiné hlučné stroje v době víkendu, zejména ráno a
navečer o nedělích! Zkusme být ohleduplní ke svým sousedům i
svému okolí. Respektujme navzájem čas odpočinku. Díky za
ohleduplnost a pochopení.
* Zastupitelé obce děkují všem dětem z naší základní školy za
úspěšné zvládnutí úkolů právě uplynulého školního roku a přejí
hezké a bezpečně prožité prázdniny.
* Spoluobčanům přeji klidné a pohodové léto.
* Na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek 29. 6. 2007, byla
předána kronika obce nové kronikářce paní Moravcové. Starosta obce i celé
zastupitelstvo jí přejí v nové práci mnoho úspěchů. Zároveň bychom chtěli
poděkovat panu Michalu Kuštovi za úsilí a píli, které v minulých letech ve
funkci kronikáře musel vyvinout, i za to, že začal uveřejňovat části kroniky
i v elektronické podobě.
Mgr. Pavel Ondra, starosta obce

Kácení dřevin rostoucích mimo les
2/2007
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Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les
Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle § 7, 8 a 9 zákona č.
114/1992 Sb. se uplatňuje bez ohledu na to, jestli se jedná o dřeviny
vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené /i tzv. nálet/, a bez ohledu na
to, jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.
Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obce, na jejímž katastru
dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení
se předkládají na tiskopisu (k dispozici na internetových stránkách obce,
popř. v kanceláři OÚ). Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí
zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany
přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.
Řízení o povolení ke kácení dřevin je ve smyslu odstavce 1/ § 9 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny současně i řízením o uložení
náhradní výsadby.
Ta může být uložena spolu s následnou péčí o vysazované dřeviny na
nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
O povolení ke kácení může požádat p o u z e vlastník pozemku, na kterém
dřevina roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li

www.krouna.cz

-3-

Krounský zpravodaj

tento pozemek více spoluvlastníků musí být k žádosti připojen jejich
jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
5. O povolení ke kácení n e m ů ž e tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na
kterém dřevina roste /nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá/, a
dřevinu pouze vysadil nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak
zainteresován /např. mu stíní, překáží atd./.
6. B e z p o v o l e n í může pokácet dřevinu pouze f y z i c k á osoba, která
je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste, a to
p o u z e v případě, že se jedná o strom d o v e l i k o s t i o b v o d u
kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o
souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá,
ale je zde povinnost toto kácení oznámit nejméně 15 dnů před zásahem
obci, která je může pozastavit, omezit či zakázat. Toto zvýhodnění se
netýká právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (s
požadavky na pokácení dřevin na jimi vlastněných pozemcích). Uvedený
režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina
roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim /přírodní rezervace,
přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh,
památný strom/.
7. Povolení ke kácení rovněž není třeba, jde-li o zásah do porostu dřevin
z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při provádění
výchovné probírky porostů, z důvodů zdravotních, případně při výkonu
oprávnění podle zvláštních předpisů (např. odstranění dřeviny z důvodů
vodohospodářských, potřeby energetických rozvodů, potřeb silniční a
železniční dopravy). V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno
nejméně 15 dnů před zásahem obci, která je může pozastavit, omezit či
zakázat. Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o
povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i
právnické osoby a lze ho uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na
němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim
/přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště
chráněný druh, památný strom).
8. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a
bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Kácení je však třeba oznámit do 15 dnů od jeho provedení.
9 K žádosti je nutné doložit:
- situační nákres parcely a dřevin, které mají být káceny (v případě
složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich zakreslení kopie
pozemkové mapy),
- kopie vlastnického vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám - výpis
z katastru nemovitostí,
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- souhlas spoluvlastníků, popř. plnou moc ostatních spoluvlastníků
pozemku, na kterém se dřeviny nacházejí,
- souhlas vlastníků pozemku a kopii nájemní smlouvy (je-li žadatelem
nájemce pozemku).
Jaké sankce mohou být uloženy v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Fyzické osoby
Orgán ochrany přírody podle § 87 odst. 1 písm. g) uloží pokutu až do výše
10.000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že neprovede uložení
náhradní výsadby dřevin podle § 9 zákona.
Orgán ochrany přírody uloží podle § 87 odst. 2 písm. e) pokutu až do výše
20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez
povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.
Orgán ochrany přírody uloží podle § 87 odst. 3 písm. a) nebo písm. d)
pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
poškodí nebo zničí památný strom nebo pokácí bez povolení nebo závažně
poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
Orgán ochrany přírody podle § 88 odst. 1 písm. b) písm. c) nebo h) uloží
pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že
• poškodí nebo zničí památný strom,
• poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích
mimo les,
• nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9.

Povolení k odběru a vypouštění vod
pro domácnosti
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
mám zařízení

zaústění do

kanalizační příp.

kanalizace
kanalizace bez ČOV
povrchových vod
podzemních vod
kanalizace bez ČOV

pouze septik
septik
s biologickým
stupněm čištění

povrchových vod

povolení k vypouštění vod
stávající stav
výhled
nemám
nepotřebuji
nemám
nepotřebuji
nelze vydat bez doplnění
o biologický stupeň čištění
nemám
nepotřebuji
mám vydané
musím žádat
před 1. 1. 2002
o prodloužení
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žumpa

povrchových vod

nemám

podzemních vod

mám vydané
před 1. 1. 2002

podzemních vod

nemám

bezodtoká s pravidelným
vyvážením
kanalizace bez ČOV
povrchových vod

domovní čistírna
odpadních vod
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musím žádat
o prodloužení
musím žádat
o prodloužení
musím žádat
o prodloužení

nemám

nepotřebuji

nemám
mám vydané
před 1. 1. 2002

nepotřebuji
musím žádat
o prodloužení
musím žádat
o prodloužení
musím žádat
o prodloužení
musím žádat
o prodloužení

povrchových vod

nemám

podzemních vod

mám vydané
před 1. 1. 2002

podzemních vod

nemám

Odběr vody
podzemní voda (studny...)
období
povolení
výhled
od 2002
mám
povolení platí i po 1. 1. 2008
nemám
musím žádat o povolení
musím mít i
stavební
povolení platí jen do 1. 1. 2008,
1955 –
povolení na
mám
musím žádat o prodloužení povolení
2002
studnu
nebo o nové povolení
nemám
musím žádat o povolení
před
povolení platí jen do 1. 1. 2008, musím žádat
mám
1955
o prodloužení povolení nebo o nové povolení
povrchová voda (potok, rybník...)
období
povolení
výhled
od 2002
mám
povolení platí i po 1. 1. 2008, nemusím o nic žádat
nemám
musím žádat o povolení
před
povolení platí jen do 1. 1. 2008, musím žádat
mám
2002
o prodloužení povolení nebo o nové povolení
nemám
musím žádat o povolení
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Z historie železniční trati Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče
V letošním roce je to již 110
let, co do Poličky a okolí jezdí
vlaky. Místní trať byla postavena ve
dvou etapách v roce 1896 a 1897.
Dráha vznikla z mnohaleté snahy
obcí okolí Skutče a Poličky. V roce
1893 byly navrženy dva projekty,
jeden spojující Svitavy s Poličkou,
druhý vedoucí z Březové přes Bystré do Poličky. O rok později (1894) byla
nakonec udělena koncese k výstavbě obou tratí s úpravou trasy z Poličky do
Skutče, kde bude napojena na trať ÖNWB, vedoucí z Pardubic do Německého
Brodu.
Vlastní stavba trati byla zadána v srpnu 1894 podnikateli Janu Kubíčkovi
z Královských Vinohrad. Přednost dostala větev do Svitav. V Poličce byla
v roce 1895 postavena výpravní budova, vodárna a výtopna pro čtyři
lokomotivy. Další nádraží vyrostla ve Svitavách - zastávce, Limberku a Květné.
Také práce na další části místní dráhy z Poličky do Skutče nabývaly rychle na
tempu. Zde bylo celkem šest mezistanic, a to v Borové, Pusté Kamenici,
Čachnově, Krouně, Rychmburce a Skutči - městě. Úsek Svitavy - Polička byl
slavnostně otevřen 15. září 1896. Dne 6. října 1897 byl zahájen oficiálně provoz
na druhé části místní dráhy z Poličky do Skutče. V roce 1921 započaly práce na
výstavbě Vojenské muniční továrny v Poličce-Bořinách, která zajišťovala
značné množství objemu vozových zásilek.
Období po Mnichovském diktátu roku 1938 rozdělilo místní dráhu a mělo
negativní vliv i na samotnou Poličku, která byla dokonce částečně vyklizena.
Nové hranice procházely těsně za městem. Provoz mezi Poličkou a Svitavami
byl zastaven od 10. října 1938. Dne 13. listopadu 1938 byla zahájena osobní
doprava na trati Polička - Svitavy (v období let 1938 - 1945 se jmenovaly
Zwittau). Vlaky jezdily pouze pro dělníky z muniční továrny. Provoz byl pak
udržován hlavně pro potřeby německé armády až do konce 2. světové války.
První vlak jedoucí do Svitav z Poličky po osvobození byl vypraven 15. května
1945. V dalším období nastalo prudké zvýšení hlavně nákladní dopravy, které
přetrvalo až do začátku 90. let minulého století. V tomto období došlo
k modernizaci větší části trati i jednotlivých nádraží. Parní provoz byl ve
strojové stanici ukončen 15. 10. 1965.

Infolinka: 800 101 197, info@mze.cz, www.zanikpovoleni.cz
Ondřej Malý
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Výročí:
Leden
65 let
Únor
65 let

Duben
Antonín Talácko,

– Rychnov

80 let

Březen

80 let

80 let

– Čachnov

Miloslava Pešková,

– Krouna
– Věra Melounová, Krouna

Krounský zpravodaj

Úmrtí:
Leden
Blažena Hrníčková, Rychnov
Únor
Liboslav Halva, Krouna

Březen
Josef Sodomka, Rychnov
Květen
Luboš Svoboda, Oldřiš
Jiří Pešek, Rychnov
Irena Nováková, Krouna

Notářka z Chrudimi v Hlinsku
František Hejduk,

70 let

– Krouna

75 let

– Krouna

85 let

– Krouna

František Chaloupka,
Milada Blažková,

JUDr. Jana Udržalová, notářka v Chrudimi, se sídlem Chrudim II,
Novoměstská 960, oznamuje konání úředních dnů v Hlinsku, Družstevní 1401
(budova Jednoty Hlinsko na sídlišti), a to každé první a třetí pondělí v měsíci od
9.00 do 14.00 hodin, počínaje 16. 4. 2007.
Bližší informace na tel.: 469 638 881, 724 348 896

Červen
65 let
70 let

Zdeňka Knettigová,

– Rychnov
– Josef Žejdlík, Oldřiš
Ludmila Drahošová,

– Krouna

Jiřina Hejduková,

– Krouna

Milada Sodomková,

75 let

– Rychnov

80 let

– Rychnov

90 let

Anežka Sodomková,

Blanka Vostřelová,
Krouna
Anna Makovská,
– Krouna

Narození:
Prosinec
Matyáš Chvála, Čachnov
Leden
Marek Bečička, Krouna
Valérie Koudelková, Krouna
Marek Pešek, Rychnov
Únor
Tomáš Nekvinda, Oldřiš
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Božena Burešová,

– Marie Odvárková, Krouna Květen
– Josef Netolický, Krouna

65 let

75 let

– Milada Pavlíková, Krouna
Josef Linhart, Rychnov

Anna Tomášková,

– Krouna
– Zdeněk Vtípil, Krouna
– Josef Kysilko, Krouna

70 let
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Květen
Lucie Bukáčková, Krouna
Jakub Ivan, Rychnov
Červen
Vojtěch Kyncl, Krouna

Loučení s vycházejícími žáky
V pátek 29. června proběhlo na obecním úřadě rozloučení pana starosty
Pavla Ondry a třídního učitele Petra Schmieda s vycházejícími žáky. Všem jim
do budoucího života přeji mnoho úspěchů při plnění životních snů a cílů a sám
za sebe musím dodat, že bych byl velmi rád, kdyby z nich vyrostli slušní,
upřímní a čestní lidé.
Petr Schmied
Seznam vycházejících žáků:
Martin Bárta
Petr Čechal
Jakub Dědič
Martin Drahoš
Jiří Hejduk
Vojtěch Kohút
Martin Kulich
Ladislav Macháček
Ondřej Malý
Martin Minář
Lukáš Nekvinda
Michal Pekař
Jiří Sodomka
Jakub Uchytil
Jakub Vtípil
Aneta Benešová
Tereza Brožková
Kateřina Hanychová
Lucie Jadrná
Jana Kolářová
Petra Lorencová
Klára Macháčková
Ivana Mašková
Ivana Matoušová
Diana Netolická
Jiřina Odvárková
Denisa Stodolová
Z páté třídy odchází na víceleté gymnázium Jan Šmok a Eliška Tlapáková

Krounský zpravodaj vydává O b e c n í ú ř a d v Krouně.
Redakční rada: Mgr. Petr Schmied, Tomáš Kavka
Veškeré příspěvky prosím laskavě adresujte na OÚ nebo red. radě.
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