Zápis ze schůze 11okrsku konané 20. února 2015 v Pěčicích
Přítomní:Kobylnice, Jabkenice, Semčice, Chudíř, Charvátce, Žerčice, Pěčice, Jména viz( prezenční
listina str.2
Program: 1)Zhodnocení výročních schůzí ,odevzdání zápisu a členských příspěvků
2)Naplánování okrskové schůze
3)Taktické a prověřovací cvičení
4)Memoriál Ing.Petra Vonáška
5)Memoriál Hůlky Žerčice
6)HZS kontakt, kácení stromů
7)90let založení SDH Kobylnice, oslavy
8) P. Čapek návrh ukázka útoku dle st. bojového řádu s PS8
9)železný hasič v Jabkenicích
10) Diskuze
11)Usnesení
12)Závěr
Přistoupení k jednotlivým bodům programu :
1) Splněno
2) Okrsková soutěž se bude konat 23.května v Pěčicích na fot.hřišti.zajišťují SDH Pěčice
3) Velitel 11okrsku zajistí 1x prověřovací cvičení s každým sborem dokonce června a taktické
cvičení s celým 11. okrskem na podzim
4) Memoriál Ing. Petra Vonáška se koná v nedělí 17.5. V Semčicích.
5) Memoriál Hůlky se koná 6 června v Žerčicích datum upřesní Petr Balšánek
6) Kontakt na KOPIS Kladno 950870443-4.samozřejmě při mimořádnéudálosti volat tísňovou
linku, kácení stromů viz. Str.3,4
7) 30 května pořádají Kobylnice ku příležitosti 90.-ti let od založení sboru oslavy
8) P.Čapek zajistí předvedení požárního útoku dle bojového řádu na okrskové soutěži
konané letos v Pěčicích. SDH Pěčice a Jabkenice zajistí PS8.
9) 25.dubna se koná železný hasič v Jabkenicích
10) 25.7. se koná sraz techniky v Katusicích
11) Usneseni: sbory byly seznámeni obsahem programu a berou na vědomí .
12) Závěr: Děkuji všem sborům za účást a těším se na naše další shledání Váš starosta okrsku p.
Luděk Čapek

Zápis provedl Karel Klimo ml.

rád bych upozornil na vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení, která platí od 1. 11. 2014 a navazuje na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. Z těchto předpisů vyplývá zejména:
- Povolení - je nutné od obvodu kmene nad 80 cm (Ø 25,4 cm) měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha
kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m 2.
-

Pro JPO provádějící „nebezpečné kácení“ platí oznamovací povinnost.

-

Havarijní kácení - je-li stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (nejméně 500 000 Kč) je zde
povinnost podat oznámení orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení
kácení.

-

Před prováděním kácení se velmi doporučuje provádět fotodokumentaci (tu si
nechává velitel zásahu uloženou u sebe).

-

Odpovědnost za provedení kácení a poskytnutí informací k oznámení je na
veliteli zásahu.

V příloze č. 1 je uveden formulář pro oznámení o kácení při zásahu. V případě jednotlivých
stromů velitel zásahu nahlásí údaje telefonicky na KOPIS a to zasílá uvedené hlášení na
ORP. V případě kalamity a velkého počtu popadaných stromů si údaje zapíše a shromáždí
velitel zásahu sám, zašle je na KOPIS, které je pak posílá na ORP (dokument musí být
elektronicky podepsán

ČR - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
______________________Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno_______________________

OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN
V souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., Vám oznamujeme provedení kácení dřevin
z rozhodnutí velitele zásahu složek IZS.
ORP:

…………………………………………………………………………………

Stanice HZS:

…………………………………………………………………………………

Adresa místa události:

ulice
č. popisné/č.parcely
číslo orientační
obec/část obce/k.ú
PSČ
Datum a čas vzniku události:

datum
čas
Důvod kácení

nakloněný strom

narušená celistvost stromu

větrná smršť

nalomený strom

ohrožuje osoby

zasahuje do el. vedení

náraz vozidla

ohrožuje budovu

zasahuje na pozemní komunikaci

jiný důvod

Počet kácených stromů:

1

2

3

4

Druh stromu:

jehličnatý

listnatý

ovocný

5

jiné množství

..………………………………………………
Za KOPIS HZS Sčk – (jméno, příjmení, funkce)

