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POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 
 

Základní právní předpisy: 

- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Postup vyřízení: 

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Na základě podané žádosti ke 

kácení dřevin rostoucích mimo les a předložení všech uvedených dokladů je vydáno „Povolení ke 

kácení dřevin“. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického 

významu dřevin. 

 

Obecné informace: 

- písemná žádost (žádost podává vlastník pozemku na kterém dřeviny rostou nebo nájemce 

s písemným souhlasem vlastníka, podává-li žádost jeden ze spolumajitelů, je třeba souhlas 

všech spolumajitelů. 

- fyzická osoba žádá o povolení ke kácení dřevin v případě, bude-li kácen strom, jehož obvod 

kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm. Při kácení keřů je nutno požádat o 

povolení pokud je plocha kácených keřů větší než 40 m2. 

- právnická osoba, žádá vždy, bez ohledu na rozměry káceného stromu a plochy kácených 

keřů 

- povolení ke kácení dřevin není třeba vydávat pokud je kácení dřevin prováděno z důvodů 

pěstebních(obnova porostů, výchovná probírka porostů), z důvodu zdravotních nebo při 

výkonu oprávnění dle zvláštních předpisů (vodní zákon, elektrizační zákon apod.) V tomto 

případě musí být nejméně 15 dnů před realizací na příslušný obecní úřad doručeno písemné 

oznámení s náležitostmi uvedenými v § 8 odst. 3 vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Obecní 

úřad pak může v této lhůtě kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 

požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. 

- povolení ke kácení dřevin není třeba vydávat pokud je stavem dřeviny zřejmě a 

bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto 

případě lze takovou dřevinu označit jako prvek obecného ohrožení a její kácení provést bez 

povolení s tím, že kácení bude do 15 dnů od jeho provedení písemně oznámeno obecnímu 

úřadu. 

- orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin uložit žadateli 

přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. 

Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na  
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- dobu 5 let (§ 9 odst. 1 zák. č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů). 

- kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. 

- žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tiskopis žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les si mohou občané vyzvednout 

na obecním úřadě. 

 

 

 

 

STRUČNĚ 
 

- zastupitelstvo obce schválilo změnu dodavatele elektrické energie a plynu ze společnosti 

E.ON a.s. na společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Tato společnost zaručuje pro 

roky 2010 a 2011 nejnižší cenu obou energií na trhu. Předpokládaná úspora v ceně 

elektrické energie by měla být cca 90.000,-Kč a v ceně plynu cca 45.000,-Kč. 

- zájemci o využívání místní tělocvičny v zámku v zimním období si mohou zamluvit termíny 

na obecním úřadě.  

- obec žádá všechny nájemce hrobových míst, který nemají zaplacený nájem, aby tak učinili 

na obecním úřadě. Dále žádáme občany, kteří nemají zaplacený poplatek za odvoz 

popelových nádob a poplatek ze psa za rok 2009, aby tak učinili nejpozději do konce měsíce 

listopadu. Pokud tak neučiní, bude přistoupeno k exekučnímu vymáhání pohledávek. 

- obec vyhlásila výběrové řízení na přidělení jedné bytové jednotky pro příjmově vymezené 

osoby v objektu zámku č.p. 1. Přesné znění podmínek pro přidělení bytu je zveřejněno na 

úřední desce obce. 

- pokles příjmů obecních rozpočtů ze sdílených daní vyvolaný ekonomickou krizí zasáhl i 

naši obec. Do konce měsíce října jsou obecní příjmy oproti loňskému roku nižší o 750 000 

Kč.Do konce roku se tak ztráta vyšplhá na cca 1 000 000 Kč (přibližně 15% daňových 

příjmů).S ohledem na tento vývoj bude připravován i rozpočet  roku  2010. 

- od 1.1.2010 se  naše obec stane plátcem DPH, neboť k 31.10.2009 jsme překročili státem 

stanovenou hranici příjmů z hospodaření s obecním majetkem.Znamenat to bude zřejmě 

změnu většiny nájemních smluv na nebytové prostory. 

- v říjnu byla dokončena demolice budovy bývalé vojenské ošetřovny.Odstraněný stavební 

materiál bude ještě recyklován a rozdrcen.Vznikne tak materiál vhodný na úpravu obecních 

polních cest a dalších pozemků. Původní parcela, na které se budova nacházela, bude zatím 

zavezena zemí a zatravněna. 

- v současné době probíhají v podkroví požární zbrojnice práce na její další úpravě. 

-  v katastru Kozlova,Střelských Hoštic a Střelskohoštické Lhoty probíhají práce na opravách 

křížků.Celkem bude restaurováno 9 ks těchto drobných památek.Na akci se podílí částkou 

80 000 Kč Jihočeský kraj. 

- Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek dokončil průzkum podzemní 

chodby u zámku č.p. 1. Dle jejich názoru se v době středověku jednalo o odvodňovací kanál, 

který byl s rozvojem zámku v době panství jezuitů přestavěn na podzemní chodbu spojující 

budovu zámku a sousední honosný zámecký park. 
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

     Nový školní rok jsme zahájili slavnostním otevřením nově zrekonstruované školní budovy. 

V pátek 4.9. jsme uvítali oficiální hosty (starosty okolních obcí, ředitele škol, členy krajského 

zastupitelstva). Naším milým hostem byl ing. Josef Kalbáč. S dětmi z MŠ a ZŠ jsme připravili 

krátké pásmo básní a písní. V sobotu 5.11. se uskutečnil Den otevřených dveří pro širokou 

veřejnost. Bylo naším velkým potěšením přivítat tolik návštěvníků. 

   V posledním zářijovém týdnu proběhla „Bramboriáda“. Celý týden jsme s dětmi vyráběli 

z brambor, sbírali jsme bramborové recepty a shromažďovali informace o původu, pěstování využití 

brambor. 

   V pátek 2.10. jsme jako každý podzim vyjeli s dětmi do Strakonic na dopravní hřiště. Zároveň 

jsme zavítali do Centra ekologické výchovy na Podskalí, kde měly děti možnost pohrát si 

s drobnými zvířecími mazlíčky.  

   9.10. proběhl 12. ročník již tradičního Běhu při Otavě. Letošního ročníku se zúčastnilo 117 

sportovců. Medailisti byli letos i mezi našimi žáky. 

   Na konci října se vypravili žáci 1. a 5. ročníku do místní knihovny. Ve školní družině si děti 

zařádily při hravém představení o zdravé výživě. 

   5.11. byly čtvrtletní třídní schůzky. Rodiče byli seznámeni s prospěchem a chováním svých dětí. 

 Jako každý rok připravujeme pro rodiče a veřejnost vánoční besídky a letos opět i vánoční jarmark. 

Těšíme se, že v naší nově zrekonstruované škole přivítáme mnoho nakupujících hostů. 

 

 

 

 

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

   Tak jsme se v srpnu přestěhovali do nových prostor v přízemí základní školy. Stěhování bylo pro 

nás zaměstnance náročné, ale největší úskalí na nás čekalo v prostorách při úpravách interiéru. Vše 

se povedlo zvládnout na výbornou a největší odměnou nám byl rozzářené dětské oči při příchodu do 

školky. Školka má dvě prostorné třídy a velkou ložnici, kterou využíváme nejen ke spaní, ale také 

ke cvičení. Všechny prostory jsou barevně vymalovány, vybaveny novým nábytkem, který jsme 

velikostí a rozvržením přizpůsobili dětem. Získali jsme i překrásný dvorek, kde máme nové hrací 

prvky. A můžeme také využívat i velkou školní zahradu. Chvilku nám trvalo než jsme přivykli 

novým postupům při organizaci dne, ale brzy jsme si zvykli a teď už jde vše „jako po drátku“. 

S novou školkou jsme rozhodli dát každé třídě název, a tak máme v 1. třídě malé myšky a ve 2. 

třídě velké medvědy. A proto, když nás někde potkáte, můžete slyšet, jak dětem říkáme myšky a 

medvědi. 

   A co se děje ve školce? S příchodem podzimu jsme školku oblékli do podzimního kabátku 

v podobě listů, ježků, papírových draků, košíčků s ovocem a zeleninou, barevných deštníků a 

mráčků s dešťovými kapkami. Začali jsme jezdit do solné jeskyně do Horažďovice a do Strakonic. 

Pozvali jsme rodiče na Podzimní hrátky, opékali si na školní zahradě a ve třídě vyráběli podzimní 

skřítky a věnečky. A než se nadějeme, začneme připravovat Čertovskou besídku s našimi malými 

čertíky.  
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SBĚRNÝ DVŮR HORAŽOVICE 
 

   Uvádíme několik informací ke sběrnému dvoru v Horažďovicích, který mohou využívat i občané 

naší obce. 

Provozní doba: úterý a sobota 9,00 - 12,00 hod a 14,00 – 18,00 hod., čtvrtek 14,00 – 18,00 hod. 

Je určen pro odkládání: 

- nebezpečného odpadu (zbytky barev, lepidel, olejů, plechovky od barev, autobaterie, 

tonery, léky, léčiva, agrochemikálie atd.) 

- objemného odpadu (starý nábytek, pneumatiky, koberce, lina, dřevo, textil, nekompletní 

elektrozařízení atd.) 

- biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve, rostlinné zbytky z kuchyní) 

- je místem zpětného odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení 

pocházejících z domácností (ledničky, pračky, televize, monitory, počítače, tiskárny, 

vysavače, videa, feny, holící strojky, žehličky, vrtačky, zářivky, sekačky atd.) 

 

 

 

 

Z OBECNÍ KRONIKY - STALO SE V ROCE 1937 

 
   V místní továrně firmy Kraus byla dokončena stavba nových objektů, mlýnská stoka vyhloubena 

a vytarasena a v továrně umístěna větší turbina o síle 200Hp. V továrně na rohovou hmotu našlo 

zaměstnání víc lidí a činí se pokusy s výrobou lisovaných předmětů (nádob, ozdobných věcí, 

knoflíků), jež by byla zařízena v nové budově. 

   Do kostela bylo pořízeno 7 nových malovaných a vykládaných oken. Železné konstrukce zhotovil 

místní zámečník Karel Kozák, sklenářské práce firma Hanzlík z Horažďovic. Celkový náklad 

9.640,-Kč byl zaplacen z darů občanstva, např. firma Kraus darovala jedno okno v ceně 1.500,-Kč. 

Na hřbitov byl zaveden vodovod k zalévání květin na hrobech ze školní studny. 

   Poněvadž se v Horažďovicích vyskytlo více případů onemocnění záškrtem, bylo v místní škole 

provedeno hromadné očkování dětí proti této zákeřné nemoci. 

   Dne 7. listopadu bylo při zdejší škole založeno Rodičovské sdružení, jež si vzalo za hlavní úkol 

sociální a stravovací péči o děti, zvláště přespolní. Za polévky bylo v zimním  období vydáno 

2.511,60 Kč, což je obnos velmi značný. 
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knihovna Střelské Hoštice 

 
                                
       Německý filozof Arthur Schopenhauer napsal: 

„Požadovat, aby si někdo zapamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby v sobě nosil to, 

co snědl. Z toho žil tělesně a z onoho duševně a stal se prostřednictvím toho tím, 

čím je.“ 

Každý, kdo rád čte, mi dá za pravdu, že některé knížky se nám zaryjí hluboko pod kůži, když jí 

dočteme, tak je nám líto, že končí a pak o ní dlouho přemýšlíme. Čtení knih nám umožní být někým 

jiným, žít jiný život v jiné krajině. Naše fantazie pracuje na plné obrátky a starosti a problémy jsou 

rázem vzdálené. A právě o tohle všechno bychom neměli ochudit naše děti, kteří si bezstarostně 

plují ve světě virtuální reality, kde se stačí zbavit některých „nepřátel“- jde to snadno s vždy nabitou 

zbraní – a postupujete do dalšího levelu. V počítačových hrách si jistojistě nerozvinou lidskou 

komunikaci spojenou se slovní zásobou a uměním navazování vztahů. Na téma dětské čtenářství 

vzniklo několik organizací (IBBY, Klub dětských knihoven, Rosteme s knihou, čítárny.cz, svět 

knihy, chytré dítě.cz, klub- raketa.com) a projektů (Celé česko čte dětem, Škola naruby, Kde 

končí svět, kamarádka knihovna, Noc s Andersenem,…). Odborníci potvrzují, že pravidelné 

předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost. Americký autor Jim 

Trelease napsal: „ Národ, který málo čte, málo ví.“ To není pěkná představa- nechci, aby moje 

děti málo věděly! Nechci, aby naše děti málo věděly! Čtěte jim, prosím a podporujte je ve čtení. 

Zkuste výše uvedené organizace, které Vám pomůžou najít knihy, které jsou pro Vaše děti vhodné.  

Na internetu na portálu s názvem BIBLIOHELP  najdou pomoc i lidé (dospělí i děti) kteří mají 

nějaké specifické problémy. Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt 

širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého 

člověka. Knižní tituly byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby - měly by se stát 

pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, 

neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět 

cizíma očima či touží pomoci svým blízkým. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv 

věkovou kategorii čtenáře (děti, mládež, dospělí, senioři). Jsou zastoupeny jak beletristické 

(pohádky, příběhy, romány...), tak naučné knižní tipy (příručky, monografie, eseje...) včetně titulů 

na pomezí obou těchto žánrů (úvahy, rozhovory, autobiografie...) a poezie. 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

../../../www.bibliohelp.cz/knihy


                                                

 

 

                                            Jak se budeme bavit  v listopadu a prosinci: 

21. listopadu 2009 bude v hoštickém muzeu opravdu bohatý program! Ve 14 hodin začneme v galerii vernisáží 

fotografky Ivany Řandové, jejíž fotografie tajemných míst a jejich ochránců doplní výtvarná díla děti ze soutěže 

„…andělé a lidé….“ .Současně se dozvíte, jaké výročí slaví nakladatelství Albatros a jaké 

organizace podporují dětské čtenáře. To vše v rámci Dne pro dětskou knihu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Další pobavení na Vás čeká v nové obřadní síni v zámku. Děti z místní ZŠ Vám předvedou 

podzimní modely, které si samy vyrobily. Své literární počiny Vám představí spisovatelka 

Stanislava Nopová.        A nakonec si můžete vyrobit nebo koupit hotové vánoční dekorace. 

Poradit a motivovat Vás přijedou děvčata ze sušické Květinky.  Za symbolické vstupné 25,- 

Kč dostanete na místě malé občerstvení. 

 

 

29. listopadu v 17 hodin již po druhé slavnostně rozsvítíme vánoční strom u kostela                                                                     

sv. Martina ve Střelských Hošticích. 1. svíce vzplane i na adventním věnci.                                                                                       

Vánoční náladu navodí svým vystoupením dětský pěvecký sbor Svatobor ze Sušice.                       

Před zmrznutím nás zachrání teplé nápoje, které budeme mít pro Vás připraveny. 

 

5. prosince 2009 ve 14 hodin vypukne v sále u Sulána mikulášská diskotéka. K tanci vám 

zahraje Radek Rejžek. Se setměním přijde svatý Mikuláš s andělem obdarovat všechny děti a čerti 

trochu postraší ty zlobivější. 

 

6. prosince od 10 hodin v sále u Sulána bude hrát divadelní soubor Čelakovského pohádku  JAK SE ČERTI 

ŽENILI 

12. prosince 2009 od 14 hodin zveme všechny babičky a dědečky na Předvánoční setkání seniorů.                                 

Zahraje vám opět pan Černý. Program zpestří vystoupení dětí z místní Základní školy. 

 

       



 


