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Výpis USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 2/2020 
konaného dne 4. března 2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Věcově 

 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, 
Milan Lamplot, Pavel Topinka, Milan Černý, Bc. Jaroslava Bobková, Marek Buřval, Mgr. Aleš Tulis, 
Ing. Jan Chroust, Pavel Macháček, Jana Kadeřávková, Helena Vraspírová – příchod 18:45 hodin 
Omluveni: Ing. Jiří Mareček, Jan Kostečka 
 

Kontrola usnesení 
 Vyjádření stavebního dozoru k zastřešení stavby vodojemu Odranec – trvá  

 Průzkum nabídek na pořízení podvozku a traktoru od ing. Chrousta a p. Vraspíra – trvá  

 Spotřeba vody na Odranci – článek ve Zpravodaji č 1/2020 – splněno  

 Písemná komunikace mezi Obcí Věcov a Městysem Sněžné o daru – probíhá, smlouva 

zaslána, je před dokončením  

 Zajištění finančních požadavků na osazení rumunského kříže (s p. Černým) – přečten dopis                        

od p. Černého + email ze dne 04. 03. 2020 – zjistit podrobnosti od pamětníků 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení 

 Žádost o projednání kampaně „Vlajka pro Tibet“. Vzato na vědomí. 

 Nabídku poradenských služeb firmy IPI s.r.o., Strojírenská 34, 59101 Žďár nad Sázavou – 

výstavba bytů ve Věcově ve výši 46.000 Kč bez DPH – bude realizováno až v roce 2021  

 Informaci o dotačních programech Kraje Vysočina a přijatých dotacích – akceschopnost 

požárních jednotek s CAS 15.000 Kč, sociální služby 174.000 Kč, podání dofinancování DA 

pro JSDH Věcov a Míchov 

 Kampaň města Žďáru nad Sázavou „Žďárská síť“, která reaguje na projekt „Na Síti“, který 

informuje o škodlivosti internetu. 

 Informaci SMS ČR o plánovaném navýšení sazby za uložení tuny odpadu na skládkách                       

ze  současných 500 Kč na 1.850 Kč do roku 2028 

 Program MZ „Podpora vodních toků“ a drobných staveb 

 Vyúčtování ztráty finančního roku 2019 – provozovna COOP Rož. Paseky – ztráta 67.783 Kč 

(27.783 Kč ztráta + 40.000 Kč garantované platby obce) 

 Vyúčtování ztráty finančního roku 2019 – provozovna COOP Věcov – ztráta 17.179.46 Kč  

 Cenovou nabídku na traktor Z 121 11 rok výroby 1984 za cenu 130.000 Kč + DPH a odkládá 

nákup nákladního auta (schváleno dne 25. 11. 2019) 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  

http://www.vecov.cz/
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č. 2/2/2020: Prodej pozemků dle Záměru č. 1/2020/KP: v kú. Koníkov p. 

Šebkové, Brno pč. 265 o výměře 24 m2 a p. Ptáčkové, Žďár nad Sázavou pč.  241/1                    

o výměře 24 m2, oba pozemky za cenu 10 Kč/m2    
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno  

 

 Usnesením č. 3/2/2020: Prodej pozemku dle Záměru č. 8/2019/KP a GP 123-2/2020 v kú. 

Míchov pč. 494/6 o výměře 24 m2 a pč. 494/5 o výměře 8 m2 paní Soni Kostečkové, 

Míchov za cenu 10 Kč/m2      
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 4/2/2020: Smlouvu o poskytnutí dotace z MPSV (přes Kraj Vysočina)                    

na sociální služby – pečovatelská služba obce Věcov -  č. ID ZZ 02764 – dotace ve výši 

174.000 Kč na rok 2020 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 5/2/2020: Příkazní smlouvu č. 04/2020 mezi Obcí Věcov a Ing. Hanou 

Veselou, Žďár n/S. na akci VŘ „Dodávka 2 ks dopravních automobilů pro SDH Věcov 

a Míchov“ za úplatu 18.000 Kč       
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 6/2/2020: Schvaluje nabídku poradenských služeb firmy IPI s.r.o. Žďár 

nad Sázavou pro projekt výstavby bytů ve Věcově za cenu 46.000 Kč bez DPH – začátek 

realizace v roce 2021     
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 7/2/2020: Darovací smlouvu o přijetí daru mezi Obcí Věcov a Obcí 

Strachujov ve výši 5.000 Kč na zkvalitnění systému nakládání s bioodpady 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 1 – schváleno 

       

 Usnesením č. 8/2/2020: Schvaluje nákup traktoru Z 121 11 rok výroby 1984 za cenu 

130.000 Kč + DPH       
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 9/2/2020: Rozpočtové opatření č. 1/2020 ke dni 04. 03. 2020 dle Přílohy 

ZO 02/2020 č. 1. příjmy i výdaje  
Hlasováno:  Pro 13     Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 10/2/2020: Zařazení do majetku obce od 01. 04. 2020 (stavby v areálech 

výletišť) dle Přílohy ZO 02/2020  č. 2    
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

 Usnesením č. 11/2/2020: Zapojení do kampaně „Žďárská síť“ na podporu projektu 

snížení negativního vlivu internetu na mládež 
Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

        

 Usnesením č. 12/2/2020: Podání žádosti o dotaci z Grantu Kraje Vysočina na dokrytí 

ztráty prodejny v Roženeckých Pasekách v maximální částce (k tomu přičíst i ztrátu 

prodejny Věcov). V případě odmítnutí dotace ukončit smlouvu o provozu prodejny 

V Roženeckých Pasekách    
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 1 – schváleno 
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Zastupitelstvo obce vyhlašuje:  

 Usnesením č. 1/2/2020: Záměr č. 3/2020/PP o pronájmu pozemku v kú. Odranec                         

pč. 114/1 o výměře 5,4863 ha, lokalita Pastviska (I. zóna CHKO) 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 Starostovi obce vyvolat jednání s COOP Velké Meziříčí o obou provozovnách s přítomností 

místních občanů 

 Starostovi obce požádat o vyúčtování prodejny ve Věcově za roky 2017 a 2018 

 
Skončeno: 21:00 hodin                   Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
 
 

 
 

 Roušky a desinfekce  
1. Připomínáme občanům, kteří by měli zájem o bavlněné roušky, že si 

mohou přijít na obecní úřad nebo oslovit pečovatelku při rozvozu obědů 

2. Obec zajistila pro občany (přednostně pro seniory) dezinfekční mýdlo                

na ruce. Pokud máte o mýdlo zájem, můžete se přihlásit na obecním úřadě 

osobně, tel. 566 562 821 nebo emailem obu.vecov@tiscali.cz. Pozor – při 

odběru je nutná vlastní 0,5 l lahev – máme jen velmi omezené množství. 

PROSBA: Pokud máte doma prázdné 0,5 l láhve, prosíme, věnujte je na obecní úřad. Budou 

použity pro rozdělování dezinfekčního mýdla. Láhve můžete vhodit do krabice před dveřmi 

úřadu – děkujeme.

 
 

 Svoz spalitelného velkoobjemového odpadu                                    
Upozorňujeme občany, že probíhá tradiční svoz spalitelného velkoobjemového odpadu.  

 Prosíme občany, aby neodkládali zvláště velkoobjemový odpad sami na nepovolené 

skládky!!!!  

 Dále upozorňujeme na zákaz vožení jakéhokoliv odpadu na jiná místa než k tomu určená – 

(tento zákaz toto se týká obzvláště Věcova a kopce Slámáku)  

 Pokud potřebujete vyvézt větší množství odpadu, nejprve si zjistěte možnost uložení 

na obecním úřadě.   

 

 Sběrná místa kovového odpadu a elektroodpadu 

 Ve Věcově u autobusové zastávky je otevřeno v pátek od 8:00 do 14:00 hodin a v sobotu                         

od 8:00 do 10:00 hodin – pouze železo, elektro pouze do Jimr. Pavlovic!!! 

 v Jimramovských Pavlovicích u lihovaru, kde jsou na větší kusy elektroodpadu umístěny                       

i 3 budky  

 V Míchově – za váhou ZD – pouze železo, elektro pouze do Jimr. Pavlovic!!!! 

 V Odranci – u brány do ZD – pouze železo, elektro pouze do Jimr. Pavlovic!!!! 
  

 

 

 

Z P R Á V Y  Z  O B C E  

mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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 Kontejnery a nádoby na bioodpad  

Sběrná místa:                                             Svozové dny: dle naplněnosti 

Věcov:    2 ks nádob – sběrné místo TKO u hasičské zbrojnice  

    2 ks kontejnerů – u koupaliště  

Jimramovské Pavlovice: 1 ks nádoba – sběrné místo TKO u autobusové zastávky 

    1 ks kontejner – u mostu 

Míchov:   1 ks kontejner – u požární nádrže 

Roženecké Paseky:  1 ks nádoba –  sběrné místo TKO Štarkov 

    1 ks kontejner – sběrné místo TKO u KD 

Koníkov:   1 ks nádoba – sběrné místo TKO dolní autobusová zastávka 

    1 ks kontejner – u Křížku 

Odranec:   1 ks kontejner – sběrné místo TKO u KD 
 

Materiál, který je možný štěpkovat, ukládejte vedle kontejneru !!! 
 

NEVHAZUJTE NENAŠTĚPKOVANÉ VĚTVE, ČÁSTI KEŘŮ, 

DŘEVO NEBO KAMENY –  

DO KONTEJNERŮ PATŘÍ POUZE SYPKÝ MATERIÁL !!!!!!!!!!! 
 

 

 Kominictví – kontakty  

CUP SECURITY – tel. 565 55 44 44, info@cup-security.cz 

PODSEDNÍK JAROSLAV – tel. 603 814 667, jpk.podsednik@iol.cz  

PISKAČ JOSEF – tel. 733 206 082, piskacj@seznam.cz  

SVÁČEK VÁCLAV – tel. 603 895 123, svacek@unet.cz 

ŠKORPÍK RENÉ – tel. 731 461 634, reneskorpik@seznam.cz  

 

 Rozbory vody ze dne 24. 02.2020: 

 

Ukazatel Limit 
ODRANEC 

čp. 5 

VĚCOV 

čp. 66 

MÍCHOV 

čp. 19 

ROŽ. 

PAS. 

čp. 1 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 

Koliformní bakterie 0 0 0 0 0 

Počty kolonií při 220 C 200 8 20 0 2 

Počty kolonií při 360 C 40 0 35 10 0 

Amonné ionty 0,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Dusičnany 50 27,5 12,5 8,9 8,6 

Dusitany 0,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Mangan  0,05 < 0,020 < 0,042 < 0,024 < 0,020 

pH 6,5–9,5 7,2 6,7 6,4 6,7 

Zákal  5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Železo  0,20 < 0,052 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

Teplota vody 8 – 12  8,5 5,3 8,5 5,8 

mailto:info@cup-security.cz
mailto:jpk.podsednik@iol.cz
mailto:piskacj@seznam.cz
mailto:svacek@unet.cz
mailto:reneskorpik@seznam.cz
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Výměra celkem 31,5 ha lesního porostu (z toho kú. Odranec 15,97 ha, kú. Věcov 14,19 ha, kú. 

Jimr. Pavlovice 0,85 ha, kú. Míchov 0,49 ha). Ostatní plocha zalesněná – 2,99 ha. 

Lesním správcem je pověřen pan Pavel Prchal z Roženeckých Pasek čp. 25.  

Výkon odborného lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž z Bystřice n/P.                                             

tel. 602 610 239, nebo 733 254 410,  e-mail: milost62@seznam.cz 

Přehled hospodaření v roce 2019: 

1. Vysazeno: 

1.  1.800 ks sazenic smrku 

2.     200 ks sazenic olše 

3.     100 ks sazenic jedle bělokoré 

4.       50 ks sazenic buku lesního 

5.     100 ks modřínu opadavého 

(některé sazenice použity na vylepšování (posazování)  

celkem náklady na nákup sazenic 19 654 Kč (odebráno z lesní školky Zátoky) 

2. Těžba nahodilá – celkem 617,50 m3 dřevní hmoty: (vše kůrovec smrk, vývraty a polomy):  

- z toho odvezeno – pořez 63 m3, palivo 118,5 m3, prodej (Čína) 165 m3 =  celkem 346,58 m3 

- na skládkách ještě zůstává: Odranec Ječmeniska 135 m3, Odranec Kadovská skl. 20 m3, 

Věcov Kutiny 49 m3, Věcov Topinkovo 42 m3, J. Pavlovice Pickov 25 m3  = celkem 271 m3 

3. Vzniklé holiny pro obnovu: kú. Odranec 0,03 ha, kú. Věcov 0,02 ha  

- Vysazené holiny: kú. Odranec 0,1 ha, kú. Věcov 0,1 ha + Věcov 0,2 vylepšování 

- Nezalesněné holiny: 0  

4. Vloženo do lesního hospodaření v roce 2019: 433.800,- Kč (sazenice, nátěry, mzdy, 

odvody, služby,  nářadí, PHM, tahání, apod.). 

5. Získáno z prodeje dřevní hmoty celkem v roce 2019:  217.118,- Kč (prodána pouze část, 

na skládkách je 271 m3 dřevní hmoty) 

 

Ve Věcově dne 11. 03. 2020                     Zdeněk Vraspír, Starosta obce 

 

 Prodej palivového dřeva a kulatiny 

Obec Věcov nabízí k prodeji palivové dřevo z rampy za cenu 350 – 400 Kč/m3 nebo kulatinu               

na pořez v ceně od 1.000 Kč/m3. Více informací na obecním úřadě. 

 

 Poplatky na rok 2020 lze hradit: 
- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt) 

- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:  

o variabilní symboly: 

Věcov        1 + vaše číslo popisné 

Míchov       2 + vaše číslo popisné 

Jim. Pavlovice      3 + vaše číslo popisné 

Odranec       4 + vaše číslo popisné 

Rož. Paseky       5 + vaše číslo popisné 

Koníkov       6 + vaše číslo popisné 

specifické symboly: 

 

skládkovné   10 

vodné, stočné   11 

poplatek pes   12

 

L E S N Í  H O S P O D Á Ř S K Á  E V I D E N C E  Z A  R O K  2 0 1 9  
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Mladí hasiči z Odrance hodnotí uplynulý rok 2019 
Nový rok 2019 jsme s dětmi zahájili dvoudenním zimním soustředěním v KD Odranec. Účelem bylo 

především stmelení kolektivu před nabitou nadcházející sezonou. Využili jsme krásných zimních podmínek                      

a s dětmi lyžovali, bobovali, ale také započali tréninky na závody TFA (soutěž o nejsilnějšího mladého 

hasiče). 

2. února jsme se pak vypravili do svratecké tělocvičny na první ostrý halový závod. Na překážkové 

trati se našim hasičům dařilo, a tak z 9 dětí hned 4 dovezly cenný kov. Podobné závody s lehkou obměnou 

trati jsme absolvovali ještě jedny, a to 2. března ve Žďáře nad Sázavou. I odtud jsme odjížděli s úspěchem                

a třemi medailemi na krku. 

S přicházejícím jarem jsme přesunuli tréninky již na venkovní hřiště a chystali se na naši hlavní 

disciplínu - požární útok. V květnu při okrskové soutěži v Míchově jsme poprvé letos provedli ostrý soutěžní 

útok a v neúplné sestavě obsadili druhé místo. To byl ovšem jenom začátek naší sezony.  

Již druhým rokem se účastníme Novoměstského poháru Soptíků, soutěže, která spojuje                                           

8 spřátelených sborů, které se potkávají celé jaro, léto i podzim při 7 soutěžních nedělích.  

Letos jsme do soutěže poslali jedno mladší a na zkoušku jedno starší družstvo.  

Výsledky mladšího družstva z jednotlivých závodů Soptíků 2019 jsou: 

Dlouhé – 6. místo, Nová Ves – 3. místo, Zubří – 6. místo, Radňovice – 2. místo, Odranec – 4. místo, Bobrová 

– 3. místo, Maršovice – 4. místo. 

Celkové výsledné umístění v sezoně 2019 pro mladší družstvo bylo 5. z počtu devíti soutěžních 

družstev. Starší tým, který byl převážně složen z mladších dětí a do sezony se vydal sbírat zkušenosti,                            

se nakonec umístil na 8. místě z 10 družstev. 

Mezi závody, o prázdninové pauze, jsme uspořádali také letní táboření pro děti v teepee pod 

Odrancem. Třídenní program zahrnoval jak hry, tak trénink, či stezku odvahy. Všechny děti jsme vrátili 

v pořádku domů, abychom s nimi mohli dokončit soutěžní sezonu.  

Čekaly nás poslední dva závody. Plamínek ve Věcově, což je generální zkouška na celostátní hru 

Plamen, kde děti plní 6 disciplín. Na podzim je to přespolní běh, štafeta dvojic a štafeta 4x 60 metrů.                             

Ve Věcově jsme si tento závod vyzkoušeli, posbírali zkušenosti a dovezli dvě krásná 8. místa. O 14 dní 

později jsme vyrazili na první 

ostré závody v této disciplíně. 

V Mostišti jsme si při své 

premiéře doběhli v přespolním 

běhu pro grandiózní 13. místo 

z 35 týmů. Což je na naši 

krátkou přípravu fantastický 

výkon. Dokázali jsme si,                          

že i s tak úzkou základnou 

zvládneme konkurovat i těm 

největším sborům.  

Jelikož soutěži počasí 

nepřálo, zbylé dvě disciplíny 

byly přesunuty do jarní půlky 

ke zbývajícím třem. Bohužel, 

pro úzkou základnu dětí se 

nemůžeme zúčastnit jarního 

kola a nedokončíme tak skvěle 

rozjetý závod. 

M L A D Í  H A S I Č I  O D R A N E C  
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Sezonu jsme úspěšně zakončili v laser game aréně a na slavnostní večeři, která se uskutečnila dva 

týdny před Vánocemi. Obě tyto akce splnily naše očekávání.  

Do sezony 2020 jsme vstupovali velmi odhodlaně. Mladší soutěžní družstvo má za sebou totiž již dva 

roky závodění a tedy spoustu zkušeností. Proto jsme pro tuto silnou generaci měli stanoveny jasné cíle: 

 udržet nadšení a motivaci dětí z hasičského kroužku 

 vyhrát alespoň jeden závod v seriálu závodu Soptík 

 v celkovém pořadí se umístit do 3. místa v seriálu závodu Soptík 

 na podzim se více zaměřit a připravit na celostátní hru Plamen, která se uskuteční  ve Věcově. 

Současné dění jak ve světě, tak v České republice ale překopalo veškeré naše plány a cíle. Nyní                          

už bohužel víme, že všechny jarní i letní hasičské závody jsou zrušeny a ty podzimní jsou v oblasti teorie.  

Jediným naším přáním teď je, abychom byli všichni zdraví a zase se mohli zvesela začít scházet na kroužku. 

Na závěr bych chtěl poděkovat sboru a obci za podporu a v neposlední řadě vyzdvihnout úspěšné trenéry 

Pavla Macháčka, Romana Dostála, Marka Bobulu a Milana Lamplota. 

                                                                                                                                     Jan Buchta 

 

 

 

 Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021 

se uskuteční v pondělí 27. 4. 2020 a to bez přítomnosti dětí. Zápis se týká dětí narozených                      

v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Podrobnější informace zjistíte na webových stránkách 

školy www: zsmsvecov.cz nebo tel. čísle 739 013 665 

 

 Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy v Roženeckých 

Pasekách se uskuteční ve středu 13. května 2020 také bez přítomnosti dětí. Do mateřské školy 

jsou přijímány děti, které k  31. 12. 2020 dosáhnou věku 3 let, musí být způsobilé zúčastnit                           

se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Podrobnější informace na webových 

stránkách školy www: zsmsvecov.cz nebo na tel. čísle 739 013 652 

 

Kritéria k přijímání dětí do Mateřské školy na Roženeckých Pasekách pro školní rok 

2020/2021: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní 

docházkou v souladu s novelou zák. č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) 

2. Děti k celodenní docházce, které k 31. 12. 2020 dosáhnou věku 3 let v pořadí od nejstaršího                        

po nejmladší                                                                     

 

 PRACOVNÍ NABÍDKA: 

 Nabídka pracovního místa na pozici učitel/učitelka 1. stupně ZŠ, úvazek 1,00 zástup                          
za rodičovskou dovolenou. Znalost anglického jazyka nutná 

 Nabídka pracovního místa na pozici učitel/učitelka 1. stupně ZŠ, částečný úvazek (0,6 – 0,8 
bude upřesněn). Na dobu určitou. 

 Nástup v přípravném týdnu – srpen 2020, nabídky na adresu zsvecov@seznam.cz 
                                                                                                                                             

 

                                                              

                                                                                                                                                                                                        
Mgr. M. Prudká, ZŠ a MŠ Věcov                                               
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Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne                            

12. července 2016  č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen 

„nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro 

území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha 

od 6. 4. 2020 do odvolání 

 

Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje                                

v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno: 

 

 rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů 

 kouření (s výjimkou elektronických cigaret) 

 používání pyrotechnických výrobků 

 používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně) 

 jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření                     

k zamezení vzniku požáru 

 spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než 

k hašení 

 jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace 

(toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou 

určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu 

motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení 

a stavbám pro individuální rekreaci) 

  

Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou: 

 lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje 

 suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru 

 plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik                                                   

od jejich hranice 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 

O B D O B Í  D É L E T R V A J Í C Í H O  S U C H A  


