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Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

INFORMACE
O ODVOZU VĚTVÍ A O KÁCENÍ STROMŮ
Odvoz větví v říjnu 2019
Od 1. 10. 2019 začíná období vegetačního klidu, proto obecní úřad obce Velký Osek oznamuje,
že od 1. 10. 2019 do 4. 11. 2019 budou techničtí pracovníci obce zajišťovat odvoz pouze větví
z ořezu stromů a keřů ze soukromých zahrad a veřejných prostranství obce. Prosíme, abyste se
v případě zájmu o využití této služby nahlásili na obecní úřad obce Velký Osek osobně, či
telefonicky na čísle 321 672 837, 724 277 691 nebo na mail: obecni.urad@velky-osek.cz. Vždy
je třeba větve umístit před dům na veřejné prostranství tak, aby neohrožovaly chodce, cyklisty,
bruslaře a řidiče. Děkujeme za Vaši spolupráci.
Neumisťujte, prosím, k větvím žádný jiný netříděný odpad nebo trávu či listí, toto je třeba
umisťovat do popelnic na směsný odpad, nebo do speciálních hnědých nádob na bioodpad,
které budou sváženy minimálně do konce října 2019 vždy jednou za 14 dnů v úterý. Tříděný
odpad (sklo, papír, plast) odevzdávejte prosím do zvláštních barevných kontejnerů (zelený –
barevné sklo, bílý – bílé sklo, žlutý - plast, modrý – papír) rozmístěných po obci nebo na obecní
dvůr naproti obecnímu úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36.
Kácení stromů
Má-li majitel zahrady úmysl strom pouze neořezávat, ale pokácet celý, pak pro neovocné
(okrasné) stromy o obvodu 80 cm a více kmene měřeno ve 130 cm nad zemí musí mít písemné
povolení obecního úřadu obce Velký Osek v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Příslušný formulář s žádostí o vydání tohoto povolení si lze vyzvednout
na obecním úřadě u Ing. Žanety Bourkové, nebo je ke stažení na webových stránkách obce
v rubrice Životní prostředí. Kácet lze v období vegetačního klidu od 1. 10. do 31. 3. kalendářního
roku, výjimečně i mimo toto období, je-li strom nebezpečný pro život, zdraví či majetek obyvatel,
ale vždy po předchozím písemném povolení obce.
Ve Velkém Oseku dne 30. 9. 2019

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek
otisk razítka obecního úřadu
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