Zpravodaj obce Palonín
alonín
Vážení spoluobčané,
před měsícem proběhly komunální volby, ve kterých jste rozhodli o členech nového zastupitelstva, které bude řídit obecní záležitosti v následujícím čtyřletém období.
Dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste rozhodovali o novém zastupitelstvu, poděkovala za Vaši
účast ve volbách, za Váš zájem i důvěru, kterou jste dali svým kandidátům. Vámi zvolení noví
zastupitelé Vás budou zastupovat při rozhodování o dalším rozvoji naší obce ve shodě se slibem,
který na ustavujícím zastupitelstvu složili.
Nebude to lehká úloha. Pokud budeme chtít v obci něco vybudovat, bude třeba se opět
spolehnout na dotační peníze. Připravila jsem několik projektových záměrů a námětů, které
předložím novému zastupitelstvu ještě v listopadu k posouzení nebo případnému doplnění, neboť
do konce letošního roku a začátkem příštího roku bude vyhlášeno několik dotačních výzev, na
které budeme určitě reagovat a proto je nutné co nejdříve připravit podklady, kterými se musí
žádosti o dotace podložit.
Přeji novému zastupitelstvu hodně úspěchů.
Hana Ficnarová, starostka obce
Ustavující zasedání
V pátek 7.11.2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Palonín.
Nové zastupitelstvo bude pracovat v tomto složení :
Starostka p. Hana Ficnarová
Místostarosta p. Josef Kučera
Předsedkyně finančního výboru : Mgr. Alena Dostálová
Předseda kontrolního výboru : p. Milan Kvapil
Předseda výboru pro místní a stavební rozvoj : ing. Zdeněk Nejezchleba
Předsedkyně výboru pro kulturní a sociální oblast : p. Olga Hýblová
Předseda výboru pro sport : p. Miroslav Kleibl
Územní plán
Veřejné projednání návrhu nového územního plánu se předpokládá v měsíci prosinci, všichni
občané budou o termínu včas informování letáčkem do schránek.
Platby
Platby za spotřebovanou vodu a pronájem hrobových míst se vybírají v kanceláři OÚ do 21.11.

Opět se mění podmínky pro kácení stromů
V sobotu 1. listopadu začne platit nová vyhláška, kterou se mění podmínky pro kácení stromů.
Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských
koloniích, a to bez povolení. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80
centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou lidé potřebovat povolení.
Češi si tak už nebudou moci na svých zahradách kácet tyto vzrostlé stromy, jak se jim zlíbí. Opět
to bude možné pouze s povolením orgánu ochrany přírody a krajiny, což je odbor životního
prostředí místně příslušného městského úřadu.
Dosavadní vyhláška, která platila teprve od července loňského roku, volné kácení dřevin na
vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala.
„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Vzhledem k nejasné definici došlo v některých
částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také
přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům
naopak přibylo,“ uvedl náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana.
Předchozí podoba vyhlášky podle něj navíc diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou
rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. „V zahradách, které byly definovány jako
pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo
možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet
například zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů,“ doplnil Mana.
Definice zahrady podle katastru
Vyhláška také upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a
zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří,
náměstí či parků, a to zcela bez povolení.
Naopak povolení bude potřeba na kácení všech vzrostlých neovocných dřevin. „Neovocné
stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku,
produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“
konstatoval náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.
Ochránci přírody od loňska upozornili na několik případů zbytečného kácení lip, dubů, nebo i
dalších druhů prastarých stromů, které měly významnou zdravotní a krajinářskou hodnotu.
Vlastníci cenných stromů je také často pokácí jen kvůli tomu, že nechtějí hrabat listí, nebo si
chtějí zajistit topení na zimu.
O povolení pokácet vzrostlé neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody,
tedy na obecním či městském úřadu. Správní úkon nebude podle ministerstva životního prostředí
stát žadatele ani korunu. Ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost
rozhodnout.
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