
.... 0' ... 86 .. ( Ila, 
pro obIV8181a 
obce SilDVb 

číslo 8 listopad 1999 

• VEŘEJNÉ ZASEDÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

V úterý 30. listopadu 1999 se uskuteční v 1900 hod. v malém sále 
sokolovny v Silůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva. 

• PLYNOFIKACE OBCE 

V současné době zaslal starosta žádost na JMP o odprodej středotlakých 
rozvodů plynu této organizaci. Zároveň očekáváme, že 13. 12. 1999 bude 
rozhodnuto o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí. 

• STOČNÉ 
Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 21. 12. 1998 odsouhlasilo 

doplněk vyhlášky Č. 1/97 o zneškodňování odpadních vod . Cena za stočné 
(náklady na likvidaci odpadních vod a náklady s tím související) byla 
stanovena pro rok 1999 ve výši 50,- Kč na osobu. 

Na základě této vyhlášky jsou všichni obyvatelé v obci Silůvky (kteří tak 
dosud neučinili) povinni zaplatit tento poplatek, splatný nejpozději do 
1.12.1999. 

• ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVí 

Z důvodu minimálního zájmu občanů o likvidaci odpadu do kontejnerů 
stanovujeme provozní dobu pouze na tyto dny v roce 1999: 20.11., 4.12. a 
18.12. 

• NEPOŘÁDEK V OKOLí OBCE 

Obecní zastupitelstvo "děkuje" všem občanům, kterým se podařilo ušetřit 
několik desetikorun tím, že neukládají odpad do kontejnerů , nýbrztrm \ hyzdí 
pěkné okolí naší obce. 



• LIKVIDACE AKUMULÁTORŮ 

Firma Autobaterie Jelínek je ochotna po předchozí domluvě zajistit 
zprostředkování likvidace akumulátorů. 

• TĚŽBA DŘíví VE VLASTNíM LESE 

V poslední době se v lesích v k. Ú. Silůvky množí případy provádění těžeb 
v rozporu s lesním zákonem. Prováděním takovýchto "černých" těžeb se 
vlastníci lesů vystavují možné pokutě ze strany orgánu státní správy lesů až 
do výše 100000,- Kč . 

Vzhledem k tomu, že se blíží zimní období a někteří vlastníci lesů se 
rozhodnou k těžbě dříví ve vlastním lese, chci je upozornit na lesním zákonem 
stanovené podmínky k provádění těžeb (zákon Č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů) . 

§ 33 

(1) Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou1
) tak, aby 

nedocházelo k vývinu , šíření a přemnožení škodlivých organismů2 ). Pokud 
by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře větší než 
0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové těžby nahodilé 
alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů3) 

(3) Těžbu v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu4
) 

nebo bez převzaté osnovy5), lze provést jen se souhlasem odborného 
lesního hospodáře6). Má-Ii těžba překročit průměrně 3 m3 na 1 ha lesa za 
rok, musí vlastník lesa předem p ísemně vyrozumět orgán státní správy 
lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Takovou těžbu 
může vlastník lesa provést, neobdrží-Ii ve lhůtě 30 dnů od odeslání 
vyrozuměn í nesouhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů. Na vydání 
tohoto stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

(4) Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je 
zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při 
schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka 
lesa povolit výjimku z tohoto zákazu. 

§ 31 

(6) Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní 
porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku ; v odůvodněných 
případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při 
zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. Na 
povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

1) Těžba nahodilá je těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých , 
vyvrácených , nemocných nebo poškozených 

2) Škodlivými organismy se rozumí původci chorob lesních porostů a rostlinní 
nebo živočišní šklJdci lesních porostů . 
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3) Příslušným orgánem státní správy lesů pro lesy v katastrálním území 
Silůvky je okresní úřad Brno-venkov, Referát životního prostředí, Moravské 
nám. 6, 601 70 Brno, tel.: 05/42 161 111. 

4) Plánem se rozumí lesní hospodářský plán, který je nástrojem vlastníka lesa 
a zpracovává se zpravidla na 10 let. Povinnost zabezpečit zpracování 
plánu mají vlastníci lesa o výměře více než 50 ha. 

5) Osnovami se rozumí lesní hospodářské osnovy, které slouží pro zjištění 

stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. Zpracovávají pro všechny lesy o 
výměře menší než 50 ha. 

6) Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň 

hospodaření v lese podle lesního zákona a právních předpisů vydaných 
k jeho provedení. Odborným lesním hospodářem pro drobné vlastníky lesa 
v k. ú. Silůvky je společnost Lesy České republiky, Lesní správa Náměšť 
nad Oslavou, Zámecká 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Příslušným 

odborným pracovníkem pro naše území je Ing. Stránský, tel.: 0502/412 843 
- kancelář hájenka Tetčice . 

Ing. Rostislav Beránek 

• KÁCENí DŘEVIN ROSTOUcíCH MIMO LES 

Ochraňujme a rozmnožujme zeleň v obci , zlepšuje nám ovzduší a životní 
prostředí, ve kterém žijeme. Občané se často ptají , zda je možné kácení 
stromů na veřejném prostranství, před domem atd . 

Povolení ke kácení vydává OkÚ Brno-venkov, referát životního prostředí. 
Obecní úřad má k tomu účelu předtištěné formuláře a k žádosti se vyjadřuje. 
Povolení lze vydat ze závažných důvodů , po zvážení funkčního a estetického 
významu dřevin . Špatný zdravotní stav stromu ještě nezakládá důvod 
k vykácení. Předkládáme vám § 8 zákona č. 395/1992 Sb. O ochraně přírody 
a krajiny: 

§8 

Ochrana dřevin a povolování kácení 
(k § 8 odst. 3 a 5 zákona) 

(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je 
nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich 
ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí 
jejich odumření. 

(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu , že tyto 
nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny 
ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy,S ) se 
podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do 
celkové plochy 40 m2

. 
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(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník 
pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny 
rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat 

a) jméno a adresu žadatele, 

b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a 
dřevinám rostoucím mimo les, 

c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména 
jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu , 

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, 

e) zdůvodnění žádosti. 

(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí 
obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle 
odstavce 3. 

(5) 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 (§ 8 odst. 1 zákona). 

• VÁNOČNí STROM 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zajištění vánočního osvětlení na smrku u 

orlovny. 

• JUBILEA 
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito následující občané : 

81 let Leopold Šedrla, Pod lípami 83 
79 let Stanislav Jakš, Na nivách 94 
73 let Jaroslava Dvořáková , Pod lípami 166 
72 let Jarmila Hronová, Prachatičky 42 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti . 

• MARTINSKÉ KROJOVANÉ HODY 
Orel - jednota Silůvky Vás srdečně zve na Martinské krojované hody, které 

se konají v sobotu 13. listopadu 1999 v orlovně v Silůvkách . 

K tanci a poslechu bude hrát známá dechová hudba Úsviťanka . 

Začátek ve 2000 hod. Vstupné 40,- Kč . Tombola, občerstvení. 

Vydává OÚ Si/ůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky pfíspěvků, námětů a nápadů pro pfíští číslo do 20. 11. 1999. 
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