Poznámka na závěr: Práce na kostele byly lehce pozdrženy dozorčími orgány a institucemi, ale
konečný termín předpokládaného dokončení prací - konec září je, myslím, uspokojivý.  Koncert na
oslavu „nového kabátu“ kostela je naplánován na neděli 20. října 2013 od 15.00 hodin. Vystoupí smíšený
komorní sbor „Rosa coeli“ ze Žlutic zaměřený na renesanční vokální skladby a za příhodného počasí i
v dobových kostýmech.
Bc. Martin Frank
starosta města

Kácení a ochrana dřevin a stromů – informace
Jak jste již zřejmě zaznamenali, nabyla v polovině července tohoto roku účinnost nová vyhláška o
ochraně dřevin (č. 189/2013 Sb.). Jsou zde i značně změněna pravidla pro povolování a samotné kácení
stromů a dřevin. Nejpodstatnější novinka je pro majitele soukromých pozemků. Tito při splnění
základních podmínek už nemusejí ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nacházejí
přímo u nich na zahradě. Podmínky jsou mimo jiné následující:
1) Kácet možno pouze stromy a dřeviny na vlastní zahradě,
2) Zahrada musí být stavebně oplocená a nepřístupná veřejnosti; pozn.: stavební oplocení není
živý plot, ale musí být podezdívka popř. pevně zabetonované sloupky – nikoliv pouze volně
zatlučené do země,
3) Zahrada musí bezprostředně sousedit s nemovitostí majitele; pozn.: nemovitostí není zahradní
chatka, altán, kůlna na nářadí, ale zkolaudovaná nemovitost s číslem popisným,
4) Nemovitost a zahrada se musí nacházet v intravilánu obce (města); pozn.: v současnosti u nás
toto splňují všechny domy s přiděleným číslem popisným,
5) Toto „volné“ kácení neplatí pro zahrádkářské osady a chatové oblasti,
6) Za kácení již nebude stanovena žádná náhradní výsadba, jak tomu bylo dosud,
7) Kácení by mělo probíhat stále v období vegetačního klidu.
Na základě výše uvedených a nejpodstatnějších bodů je zřejmé, že při splnění všech podmínek
vyhlášky mají nyní „baráčníci“ pravomoc rozhodovat o své zahradě sami. A to bez zásahu státu (obce)
nebo sdružení ochránců přírody a odborníků na životní prostředí.
Přesto, apeluji na všechny, aby si zásahy do svých stromů notně rozmysleli a neprováděli
lehkomyslné „plantážování“ svých zahrad.
M.Frank

===========================================================================

Park a úpravy
V souvislosti s dokončenou projektovou dokumentací na severní část našeho náměstí (info +
možnost vyjádření, návrhů a připomínek – viz předchozí čísla Občasníku) bylo zpracováno i posouzení zdravotního
stavu a kondice dřevin v našem parku. Současně oslovená zahradní architektka Ing. M.Nováková
v samostatné projektové dokumentaci navrhla a po odsouhlasení následně zpracovala úpravy a doplnění
zeleně parku.
Na jaře byly místními hasiči pokáceny dva nejrizikovější stromy – vrby u silnice na Odolenovice.
Další tři nevyhovující stromy budou pokáceny při nejbližším vegetační klidu a následně pět nových
vysázeno. Ostatní stromy projdou zdravotním ořezem a údržbou od odborné a certifikované firmy. Dále
bychom chtěli upravit a dosázet keřové porosty, které budou rozšířeny o další, pro naše podmínky
vhodné, druhy.
Všechny práce spojené se zelení v parku plánujeme provést (pokud počasí dovolí) ještě letos,
popř. na jaře příštího roku. Rozložení a umístění nově vysázených stromů a keřů je určeno tak, že žádné
(ani původní) dřeviny nebudou překážet a vadit při případných stavebních úpravách (rekonstrukce
chodníků + vybudování zastávkového místa + výměna obrubníků) v parku v dalších letech.
Kompletní projekt na regeneraci veřejné plochy – parku v Krásném Údolí je samozřejmě (ostatně
jako veškeré dokumenty) k nahlédnutí na našem úřadě. Pokud máte zájem, využijte toho.
M.Frank
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