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SVŮJ STROM SI UŽ MŮŽETE POKÁCET BEZ BĚHÁNÍ PO ÚŘADECH:
Jestliže vám na zahradě překáží strom, kterého se potřebujete zbavit a dosud jste to
odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15. července můžete začít kácet bez
správního řízení. Umožňuje to novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení (č. 189/2013 Sb.).Zvětšit obrázek
Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada splňuje podmínky
pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiálech ministerstva definována jako
„veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v
zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně.
Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských
osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené
pouze živým plotem.
Památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů na vlastním pozemku značně uvolnila, existují
výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze. Týkají se dřevin, jež jsou součástí významného
krajinného prvku či stromořadí, anebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně
památný strom lze kácet jen ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním stavu.
Vydržte do vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže mluvit do záměru pokácet strom na
vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň přírodní zákonitosti.
MARIUS PEDERSEN:
 Papír: ve čtvrtek 8.8.2013 se bude vyvážet papír, sběrný obal: modrý pytel
s potiskem Marius Pedersen – papír.
INFORMACE O UZAVŘENÍ POŠTY:
Pošta v Mladecku bude dočasně uzavřena od 19.08.2013 do 05.09.2013.
Poštovní služby budou zajištěny poštou: Litultovice č.p.51, Tel: 553 668 120
Hodiny pro veřejnost:
pondělí až pátek od 8:00-11:00
úterý, čtvrtek, pátek 12:30-15:00
pondělí a středa 14:00-17:00

POJÍZDNÁ PRODEJNA:
Pojízdná prodejna s masem a uzeninami bude jezdit každou středu od 14:00 do
15:30 hodin. Prodejna bude stát před Obecním úřadem. Prodává klasické uzeniny,
maso a speciality za rozumné ceny. Firma Groman, Dolní Životice.
ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ VE STÁTNÍCH LESÍCH:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Opava vyhlašuje tímto
s okamžitou platností zákaz rozdělávání ohňů ve státních lesích
v působnosti LS Opava. Důvodem je suché, horké počasí a zvýšené
nebezpečí lesních požárů.
Ing. František Musil, LS Opava, LČR, s.p.

Klub Vojenské historie Deštné
při Slezském zemském muzeu v Opavě zve na
8. ročník
VÝSTAVA VOJENSKÉ TECHNIKY
Mladecko u Opavy, 31.8. – 8.9.2013
GPS souřadnice: 49°53´34.23“N, 17°42´27.46“E

VYSTAVENÉ EXPONÁTY:
těžká pásová technika, obrněné transportéry,
vojenské nákladní a osobní automobily a motocykly.
O víkendech atraktivní dynamické jízdy.
Přesný rozpis programu na jednotlivé výstavní dny je na
www.kvh-destne.opavsko.com. Začátky v 10 hodin.
Občerstvení zajištěno.
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