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Informace pro občany
Souhrn usnese
• Upozornění vlastníkům lesa a OLH na zá-

konnou povinnost – kůrovec
• Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebez-

pečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku
škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů 
v součinnosti s odborným lesním hospodářem
k neprodlenému prověření stavu jejich lesů 
a k odstranění schnoucích či jinak poškozených
stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo
je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mecha-
nicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených
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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 20. 12. 2018
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje zakoupení pozemku č.764/12 a 764/19
• schvaluje Kalkulaci pro rok 2019 – celkové vyú-

čtování všech položek výpočtu ceny pro stočné ve
stejné výši jako v roce 2018

• schvaluje místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů  ve stejné vý-
ši jako v roce 2018

• schvaluje místní poplatek za psa ve stejné výši ja-
ko v roce 2018

• schvaluje odměnu za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněného člena zastupitelstva obce Pokojov
měsíčně ve výši uvedené v příloze č. 1, odměna
bude poskytována ode dne 1. 1. 2019

• schvaluje žádost paní M. N. na pokácení 1 ks smr-
ku na parcele č.572, katastrální území Pokojov 
z důvodu napadení kůrovcem

• schvaluje Záměr č.9_2018 – dar vodovodu
• schvaluje prodat 4 ks polí plotu od kapličky paní

L. K. za cenu 205 Kč/pole plotu a zbytek polí pa-
nu Ing. Z. A. za cenu 202 Kč/pole plotu

• schvaluje vybudování kompletního projektu na
kanalizaci se stavebním povolením

• schvaluje odměnu brigádníkovi na rok 2019

Kulturní akce
Dne 28.12.2018 uspořádali SDH Pokojov Vánoční
turnaj ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo 15 sou-
těžících. Vítězem se stal Vít Švoma, kterému gratulu-
jeme, a všem zúčastněným děkujeme. 

termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usy-
chající smrky, jakož i vývraty a zlomy s vývojový-
mi stádii kůrovce, je třeba zpracovat a odvézt z le-
sa do konce března tohoto roku. Dříví napadené
kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do
31.5.2018, nejpozději však před výletem dospělců
z napadeného dříví, což platí obecně v průběhu ce-
lého roku. Vylétlé opuštěné souše bez kůry netřeba
přednostně zpracovávat.

• V sobotu 5. ledna 2019 se v naší obci uskutečnila
Tříkrálová sbírka Charity ČR. V naší obci bylo
vybráno 6 519 Kč (vloni 7 515 Kč). Velké poděko-
vání patří všem, kteří přispěli a také velké poděko-

Výzva vlastníkům lesa 
k zajištění ochrany lesa
Teplé a suché počasí roku 2018 vyvolalo přemno-
žení kůrovců. V letošním roce lze předpokládat je-
jich rozšíření i do oblastí a lokalit doposud nenapa-
dených. Vyzýváme vlastníky lesů, u kterých plníme
funkci odborného lesního hospodáře, aby včas rea-
govali na upozornění o výskytu kůrovcového dříví
a sami aktivně pravidelně kontrolovali svoje lesní
porosty. Při zjištění jakýchkoliv počátečních přízna-
ků poškození smrčin či jednotlivých stromů je za-
potřebí provést smysluplné opatření k zamezení
dalšího šíření kůrovců v lesích.

Příznaky poškození jsou barevné změny korun
smrků, usychající stromy, opadávající jehličí, odlu-
pující se kůra, výrony pryskyřice, závrty nebo reza-
vohnědé drtinky na kmeni či patě stromů.
Opatřením je pak asanace (likvidace) kůrovcového
dříví. V zimním období musí být provedena nejpo-
zději do konce měsíce března. Doporučujeme ků-
rovcové stromy vytěžit a odvézt z lesa a jeho okolí
a zbytky větví a kůru spálit. Jakmile začnou být ků-

rovci aktivní, je stanovenou technologií asanace od-
korněním nebo chemickým postřikem a to podle
stupně vývoje brouků. Je vhodné kontaktovat svého
odborného lesního hospodáře a v součinnosti s ním
stanovit postup asanace. Nadále je důležité místo
výskytu kůrovce pravidelně sledovat a po celé ve-
getační období provádět další těžbu a asanaci napa-
dených stromů. 

Nejpozději do konce měsíce května je nutné v le-
se zlikvidovat dříví pro kůrovce atraktivní, které
vzniklo v zimním období a je vhodné pro jejich
množení (zlomy, vývraty, oslabené a usychající je-
dince, ale též i zbytky dřeva či palivo ponechané 
v porostu). Čistota lesa je základem ochrany před
kůrovcem.

Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci. 
S pozdravem a přáním "Lesu zdar".

Lesy České republiky s.p.
Lesní správa

Nové Město na Moravě

vání patří koledníkům.           
• Výše poplatků za stočné, odpady a psa pro rok

2019 zůtávají beze změny.
• Příští schůze zastupitelstva: 24. 1. 2019 od 19

hod.
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