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INVESTICE MĚSTA: 
Základní škola 28. října č.p. 581 – prázdninové investice:

Dodatečná hydroizolace obvodového zdiva:
Během letních prázdnin byla v „dolní“ základní škole provedena další část dodatečné hydroizolace 
obvodového zdiva. Po loňské investici v prostoru šaten jsme se letos přemístili do druhého křídla, 
kde se nachází chodba před výdejnou jídel, umývárna a skladovací prostory. Izolovaná obvodová 
stěna byla z vnější strany obnažena, vodorovně podříznuta diamantovým lanem a proti vodě ochrá-
něna vloženou vodorovnou hydroizolací, napojenou na svislou izolaci z vnější strany. Po přilepení 

vrstvy tepelné izolace a vložení nopové fólie, 
zakončené nad terénem ukončovací lištou, byl 
výkop opětovně zasypán, obvod budovy lemuje 
nový okapový chodníček a plocha nádvoří byla 
zpětně doasfaltována. Okna jsou opatřena nový-
mi vnějšími i vnitřními parapety, bylo doplněno 
venkovní oplechování soklu a dešťových svodů. 
V  interiéru zhotovitel provedl otlučení původ-
ních omítek a jejich nahrazení omítkami sanač-
ními, nad podlahou opatřenými keramickými 
sokly. Místnost umývárny prošla kompletní re-
konstrukcí, původně zvýšená podlaha byla od-
bourána na úroveň chodby. Umývárna je opat-
řena novým keramickým obkladem, mytí rukou 
umožňují nové baterie a moderní nerezové žla-
by, dostatek teplé vody zajišťuje nový bojler.
Investiční náklady: 1.116.000 Kč vč. DPH. 

Venkovní učebna:
Na místě původně stojící pergoly na dvoře školy 
byla postavena nová venkovní učebna. Původní 
pergola byla přemístěna do zahrady školní družiny, 
kde ještě poslouží při venkovních hrách žáčků.
Investiční náklady: 175.700 Kč vč. DPH. 

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP

NOMINACE TALENT 2017

Vážení ředitelé škol, trenéři a vedoucí kroužků, 
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při pří-
pravě předávání ocenění pro děti a mládež Talent 
2017. Bude patřit těm, jimž se v roce 2017 po-
dařilo dosáhnout vynikajících výsledků v  oblasti 
školních či zájmových znalostí, sportu a kultury. 
Budeme velice vděční za Vaše návrhy splňující tyto 
podmínky: nominovány mohou být úspěšné děti a 
mládež do 19 let (případně i vyššího věku, pokud 
je nominovaný stále studentem střední školy nebo 
učiliště) s bydlištěm v Žamberku nebo navštěvující 
některou z  místních škol či žamberských klubů/
kroužků a reprezentující jej na soutěžích či závo-
dech. Oceněni mohou být jak jednotlivci, tak i sku-
piny či týmy. Své návrhy posílejte nejpozději do 
pátku 5. ledna 2018 na e-mail s.hanakova@zam-
berk.eu. U navrhovaných dětí uveďte datum naro-
zení, adresu bydliště, školu, kterou dítě navštěvuje, 
jméno trenéra/vedoucího, název kroužku/soutěže/
olympiády. U celých týmů je třeba uvést seznam 
členů, kontaktní osobu, název kroužku/sportu. 
Vždy přikládejte stručný popis dosažených úspě-
chů. Předem velmi děkujeme za spolupráci a těší-
me se na nominace!

Monika Škodová, kultura, občanské záležitosti

Odbor životního prostředí a zemědělství, informuje

KÁCENÍ DŘEVIN
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že nastalo 
období vegetačního klidu, dovolujeme si Vám po-
skytnout informace ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les a předejít tak velkému množství žádostí 
podaných těsně před koncem tohoto období.
Povinnost žádat o povolení kácení dřevin ros-
toucích mimo les je zakotvena v § 8 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Kácení dřevin rostoucích mimo les probíhá v obdo-
bí vegetačního klidu, a to zpravidla od 1. listopadu 
do 31. března běžného roku.
Povolování kácení podléhají dřeviny o obvodu nad 
80 cm, který je měřen ve výšce 130 cm nad zemí. Dále 
zapojené porosty dřevin na ploše větší jak 40 m2.
Povolení se nevztahuje na ovocné dřeviny rostoucí 
v zastavěném území na pozemcích evidovaných v 
katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha s využi-
tím pozemku zeleň.
Náležitosti žádosti:
označení katastrálního území a parcely, na které se 
dřeviny nachází, situační zákres,
doložení vlastnického práva či nájemního nebo 
uživatelského vztahu k příslušným pozemkům, 
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s 
kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
specifikace dřevin, které mají být káceny, jejich 
počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (u 
zapojených porostů plocha dřevin),
řádné zdůvodnění žádosti.
Podrobnosti ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les naleznete v novelizované vyhlášce č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
Vyřizování žádostí probíhá ve lhůtě 30 dnů dle zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, prosíme tedy 
o včasné podání žádosti, především pokud chcete 
dřeviny kácet v aktuálním období vegetačního kli-
du, abychom měli potřebný čas na jejich vyřízení.

Za odbor ŽPZE Ing. Anna Krejsová


