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Pár slov úvodem
V poslední době se ozvaly hlasy, že by zastupitelé měli více spolupracovat s občany. Nuže dobrá, ale co si pod
tím pojmem vlastně máme představit? Jak má taková spolupráce vůbec vypadat? Co všechno obnáší? Jak už napovídá
samotné slovo, jedná se to, že dva nebo více jedinců pracují spolu neboli dohromady. Aktivita se předpokládá na obou
(nebo všech) stranách. Spolupráce tedy v žádném případě není o tom, že jeden pracuje a druhý pasivně čeká, co mu
pracující strana naservíruje až pod nos. Spolupráce znamená, že přiložit ruku k dílu musí všichni zúčastnění. Jinak se
nejedná o spolupráci, ale službu. A nutno si uvědomit, že zastupitel není slouha. Zastupitel je od slova zastupovat. Zastupovat a hájit zájmy spoluobčanů, kteří jej volili, nikoli jim posluhovat nebo dokonce podlézat. Zatím to ale vypadá
tak, že si hodně lidí oba pojmy plete. Nemohu se zbavit dojmu, že si valná část spoluobčanů myslí, že zastupitel je jejich služebník. „Milý zastupiteli, volil jsem tě, takže teď očekávám, že se vzdáš svého volného času a budeš dělat to, co
mi na očích uvidíš, nebo ještě lépe, sám vytušíš, co by se mi líbilo, a nějak už se podle toho zařídíš. A nepočítej s tím, že
ti v tom budu pomáhat, že za tebou budu chodit s podněty a nápady a nedej Bože, že taky sám něco udělám. To mě ani
nenapadne. To přece není moje starost. Dal jsem ti hlas, a to ti musí stačit. Já si teď počkám, co si pro mě připravíš, ale
běda ti, jak se mi to nebude líbit.“ Zní to tvrdě? Možná. Ale realita je bohužel taková.
V naší obci žije několik stovek obyvatel, zastupitelů je sedm. Při posledních volbách místní občané prokázali
to, jak moc jim leží osud Vstiše na srdci tím, že se nepodařilo sestavit ani jednu protikandidátku k té, na níž byli zapsáni
minulí zastupitelé. Našlo se pouze osm lidí, kteří byli ochotni riskovat, že v příštích čtyřech letech se budou muset vzdát
velké části svého volného času a místo toho, že si budou užívat času se svými blízkými, stráví mnoho a mnoho hodin
nudnými schůzemi, běháním po úřadech, pročítám všemožných lejster a podobnými radostmi, které práce zastupitele
obnáší. A věřte, že pro peníze to opravdu nikdo nedělá. V obci jako je Vstiš, se na tom zbohatnout opravdu nedá. Není
tedy ani co závidět. Kdyby nebylo smyslu pro zodpovědnost, který velí neutíkat od rozdělané práce, většina současných
zastupitelů by už zastupiteli nebyla. Protože ale projekt budování kanalizace je pro obec mimořádně důležitý, rozhodli
jsme se znovu kandidovat. Bylo pro nás obrovským zklamáním, že se nikdo další nenašel.
Jak moc občany zajímá dění ve Vstiši je zřejmé i z toho, kolik lidí navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva.
Z celé obce máme pouze dva pravidelné návštěvníky – pana Príhodu a pana Faltýna. Čas od času se ukáže ještě někdo,
většinou ale jen když potřebuje něco sám pro sebe. Nestává se, že by se objevil návštěvník, který si jen tak přišel poslechnout, o čem se jedná a rovnou na místě se vyslovil, co si o plánech zastupitelů myslí. Rovněž chuť přispívat do
Zpravodaje je tak „obrovská“, že máme v poslední době problém, jak zaplnit jeho stránky. V minulosti míval 12 stran,
aktuálně zpravidla stěží zaplníme osm. Nemyslím si ale, že by to byla chyba zastupitelů.
Je mi jasné, že jsem teď svými řádky hodně lidí naštvala. Ale to je možná nakonec dobře. Vztek je pořád lepší
emoce, než lhostejnost. Mám-li vztek, mám alespoň potenciál k nějakému činu. Účelem tohoto malého zamyšlení ale
přesto nebylo nikoho nazlobit. Spíš jsem chtěla docílit, abychom se probudili z jakési pasivní letargie, která tady panuje.
Přestaňme přemýšlet nad tím, co může obec udělat pro nás, ale začněme myslet na to, co můžeme my sami udělat pro
obec. Chceme-li, aby se nám tu společně dobře bydlelo, abychom tu skutečně žili, nejen přežívali, musíme se začít
snažit úplně všichni. Nesmíme jen čekat, že někdo jiný to udělá i za nás, sedět doma na zadku dle hesla „kdo nic nedělá,
nic nezkazí“ a případně jenom kritizovat. Za pár let by se totiž mohlo stát, že v obci nebude nikdo, kdo by byl ochoten
dělat něco pro ostatní a Vstiš by se pak proměnila v seskupení jednotlivců, kteří si budou hrát každý jen na svém pomyslném písečku. Abych však nebyla nespravedlivá, pořád je mezi námi stále dost těch, kteří jsou ochotni přiložit ruku
k dílu a mají chuť dělat něco pro ostatní. I nadšencům ale jednou dojde síla, zejména pokud necítí podporu.
Přeji všem krásný začátek léta
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 18. 05. 2015
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
241. výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2014, tj. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2014
ZO schvaluje:
211.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Mgr.. Jiřím Křišťanem a Ing. Evou Křišťanovou, oba
bytem Družstevní 1719/1, Plzeň, umístění přípojky na stp.č. 49/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 84
212.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Vendulou Populovou, bytem Vstiš 16, umístění
přípojky na stp.č. 45/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš
213.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Veronikou Kapounovou, bytem Vstiš 63, umístění
přípojky na stp.č. 1/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
214.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Josefem Havlíčkem a Alenou Havlíčkovou, oba
bytem Vstiš 4, umístění přípojky na stp.č. 7 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
215.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na stp.č. 9/1, p.č. 2896 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
216.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na p.č. 11/1, p.č. 11/3 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
217.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností Stavby ČR holding a.s., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na stp.č. 12/1 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č. 12/1
218.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Evou Kraftovou, bytem Nýřanská 1277/4, Plzeň,
umístění přípojky na stp.č. 90, p.č. 791/1, 1996/1, 2008/1 a p.č. 2008/21 v obci a k.ú. Vstiš, pro E 34
219.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Alenou Hazuchovou, bytem Vstiš 113, umístění
přípojky na stp.č. 119, p.č. 2008/1 a p.č. 2008/17 v obci a k.ú. Vstiš
220.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Hodkem, bytem Vstiš 128, umístění
přípojky na stp.č. 122 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
221.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Reném Achardem, bytem Vstiš 108, umístění
přípojky na stp.č. 100, p.č. 896/3 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
222.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností V-FARMA, s.r.o., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na p.č. 961/28 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č.
194/4
223.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Martinem Stuchlem, bytem Plzeňská 612, Stod,
umístění přípojky na p.č. 827/17 a p.č. 2018/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 824/17
224.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Petrem Švecem, bytem Vstiš 166, umístění přípojky
na stp.č. 103/3 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš
225.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jindřichem Soukupem, bytem Příčná 426, Město
Touškov, umístění přípojky na p.č. 1865/7 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 183
226.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Viktorem Marešem, bytem Smetanova 595, Dobřany,
umístění přípojky na p.č.1865/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 1865/4
227.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Maškem, bytem Chlumčanská 992,
Dobřany, umístění přípojky na stp.č. 69/1 a p.č. 18655/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 144
228.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Marií Šlaisovou, bytem Vstiš E 42 a Pavlem Šlaisem,
bytem Střední 1474/4, Plzeň, umístění přípojky na p.č.1865/50 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
229.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Jirkou, bytem Vstiš E 58, umístění přípojky na
p.č.1865/82 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
230.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Oldřichem Šimšou a Janou Šimšovou, oba bytem
Nade Mží 683/8, Plzeň,umístění přípojky na p.č.1865/48 a p.č.1865/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 48
231.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jiřím Beránkem a Agnesou Beránkovou, oba bytem
Vstiš 160, umístění přípojky na p.č.1865/86 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
232.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 47/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Dušanem Vaněm,
bytem Vstiš 14
233.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Janem Šmrhou, bytem
Sladovnická 194/29, Plzeň, pro čp. 48
234.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 885/2, pč. 2008/1 a p.č. 2008/19 v obci a k.ú.Vstiš
s Václavem Strejcem a Růženou Strejcovou, oba bytem Vstiš 131

235.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 5/1, stp.č. 5/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú.Vstiš s Ivanou
Průchovou, bytem U Borského parku 1213/3, Plzeň, pro čp. 5
236.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 124, p.č. 1147/1, p.č. 1147/2 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú.Vstiš
s Miloslavem Kydlíčkem a Monikou Kydlíčkovou, oba bytem Vstiš 129
237.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 134 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Jaroslavou Šimkovou,
bytem Kralovická 1479/20, Plzeň, Stanislavem Wohlgemuthem a Věrou Wohlgemuthovou, oba bytem Kyjevská 1938/62,
pro čp. 137
238.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1871/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Šárkou Čejkovou,
bytem Vstiš E 96
239.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 68/3 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Helenou
Korschinskou, bytem Vstiš 139
240.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš se společností Bent Holding, a.s., se sídlem
třída Tomáše Bati 3910, Zlín, pro stp.č. 318 (garáže ČSAD)
242.
uzavření a podpis dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., Projektový
ateliér, se sídlem Nad Šárkou 60, Praha, týkající se Změny č. 1 Územního plánu Vstiš
243.
uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s JUDr. Václavem Jílkem a Hanou Jílkovou, oba
bytem Radimova 136/27, Praha týkající se umístění kanalizačního řadu – větev A1-1, včetně práva přístupu ke stavbě za
účelem údržby, na pozemku stp.č. 21/1 v k.ú. a obci Vstiš
246.
uzavření a podpis nájemní smlouvy s p. Petrem Maškem, bytem Vstiš 66 na část pozemku p.č. 2008/23 o výměře 5,4
m2 z důvodu umístění autobusové zastávky
ZO ukládá:
244. obeslat dotčené majitele okolních nemovitostí u pozemku p.č. 1888/1 z důvodu uvedení pozemku do původního stavu,
dále majitele el.instalace a ohniště s eternitem navíc pozvat k projednání této věci na obecní úřad
245. zjistit odpovědi na otázky ohledně zpracování návrhu územního plánu

Pozvánka na veřejná zasedání zastupitelstva
V poslední době se množí dotazy na termíny veřejných zasedání zastupitelů obce, proto znovu připomínáme, že každé
třetí pondělí v měsíci můžete přijít v 19.00 hodin na obecní úřad. Budete vždy vítáni. Informace o programu jsou
vždy na webových stránkách obce a na úřední desce před bývalou školou.

Důležité upozornění – územní plán!!!
Upozorňujeme spoluobčany, že poslední termín na podání připomínek k návrhu nového územního plánu obce je
4. června 2015 paní Růžičkové do Stoda (MěÚ Stod).

Důležité upozornění občanům
ohledně připojení ke kanalizaci
Vážení spoluobčané,
protože se blíží termín, kdy bude dokončena první etapa budování kanalizace a pořád se v našich řadách nachází dost
těch, kteří stále váhají, zda se připojit, nebo pokračovat ve svém dosud zavedeném způsobu likvidace odpadních vod,
máme pro Vás několik důležitých informací, které by Vám mohly v rozhodování trochu pomoci. Zákon je neúprosný, a
pokud v obci funguje kanalizace, velí všem, aby se na ni připojili. Nikomu do budoucna už proto nebude povolena

čistička odpadních vod, žumpa nebo dokonce septik. Ti, co budou nově stavět, mají tedy jasno. Jak se ale zákon dotkne
těch, kteří aktuálně žumpu nebo septik mají? Odpověď je jednoduchá. Ten, kdo se nepřipojí na kanalizaci, musí se
připravit na to, že bude povinen pravidelně předkládat potvrzení o tom, že nechal svůj odpad ekologicky zlikvidovat –
tedy odvézt specializovanou firmou na čističku do Dobřan. Jeden vývoz stojí mezi 2-3 tisíci korun. Je to jistě nemalá
částka. A kdo by si myslel, že se mu to podaří obelstít tím, že jednou do roka nechá žumpu vyvést a pak bude splašky
likvidovat nějak jinak, má smůlu, protože objem odpadů musí odpovídat spotřebě vody a počtu obyvatel v domácnosti.
Potěšeni nebudou ani ti, kdož si dosud nechávali vyvážet žumpy pracovníky V-farmy, což vyšlo pochopitelně mnohem
levněji. To už ale nebude možné, protože V-farma není firmou oprávněnou k takovému odvozu (nemůže vám tedy
vydat potřebné potvrzení) a na pole už se fekálie vyvážet nesmí. Rovněž už nebude možné používat trativody. Všichni
mají tedy dvě možnosti – připojit se ke kanalizaci, platit pravidelně stočné a být bez starostí, nebo zachovat stávající
stav a připravit se na pravidelné kontroly pracovníků z ochrany životního prostředí. A pochopitelně počítejte s tím, že
budete v tomto případě muset sáhnout hlouběji do peněženky a smířit se s případným postihem, pokud nedoložíte, že
vše proběhlo v souladu se zákonem. Když si to tedy spočítáme, kanalizace vychází i se všemi momentálními výdaji
pořád jako nejlevnější varianta. A navíc je tu ještě jedna poměrně slušná motivace, proč se připojit co nejdříve. Jak jsme
již informovali, za přípojku platí aktuálně každá nemovitost 5 000 Kč. Kdo se ale bezdůvodně nepřipojí do konce
června 2015 a bude se chtít připojit v budoucnu, zaplatí pětinásobek – tedy 25 000 Kč, což už je citelný zásah do rodinného rozpočtu. Všechny váhající proto vyzýváme, aby se rozhodli rychle.
Zastupitelstvo

Zpráva z resortu životního prostředí
Protože se ve Vstiši v poslední době rozmáhá nešvar neoprávněného a neodborně prováděného prořezu stromů
a podobné prohřešky proti zákonu, je na místě uvést některá důležitá fakta, která jasně vyplývají ze stávající legislativy.

Zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. (výňatky)
§ 7 - Ochrana dřevin
(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů,
včetně pokácení dřevin.
§ 8 - Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních
pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v
rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti
oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.
§ 9 - Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s
předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na
zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního
prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.
(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.
§ 86 - Odstranění následků neoprávněných zásahů
(1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit
ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje
orgán ochrany přírody.
(2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen z části, následky nedovoleného
jednání.
(3) Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody
podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.
§ 87 - Přestupky
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,
b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,
c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich
přirozeného vývoje,
d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,
e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,
g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9,
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,
i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.
j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin,
l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany
přírody.
(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení
zvláště chráněného území,
b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo, nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,
c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá
zvláště chráněné živočichy,
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám,
plevelům a při hygienických opatřeních,
e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,
f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle
§ 10,
h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,
i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.
(3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,
b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do
jeho životního prostředí,

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,
d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,
e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4
f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k
vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3
h) h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66
i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv,
nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního
předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,
j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,
k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),
l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57
m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě
nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
přírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo
rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.
(4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až
dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích.
A protože výše citovaný zákon je poněkud složitý, shrňme si to nejdůležitější, co z něj pro nás všechny plyne.
Je zkrátka zakázáno bez patřičného povolení jakkoli zasahovat do veřejné zeleně, na obecní pozemky vysazovat neschválené rostliny, kácet a ničit stávající porost, neodborně prořezávat větve stromů nebo jinak zasahovat do jejich
celistvosti (například do kmenů navrtávat otvory a něco do nich umisťovat). Upozorňujeme, že obec bude důsledně
hlídat, aby nikdo svévolně neničil veřejnou zeleň. Veškeré prohřešky budou dle zákona tvrdě pokutovány.
Zastupitelstvo

Vítání občánků – 23. 5. 2015
V sobotu 23. května se konalo slavnostní
přivítání nově narozených občánků
v modrém salonku v kulturním domě.
Rodiče se přišli s námi podělit o štěstí,
které je v narození jejich malých potkalo.
Jedná se o Adámka Tomáška, Petříka
Hajšmana, Leničku Samcovou, Janičku
Karbusickou a Josífka Kapouna. Starší
kamarádi jim přišli zahrát, zazpívat i
přednést básničku.

Malí gratulanti:
Katka, Adélka, Barunka, Šárka, Vojta, Radek a Dan

Vzpomínka na konec války
Dne 2. května jsme si připomněli konec
2. světové války. Je to mu již 70 let, co
skončilo období, kdy naše ves prošla
obrovskými změnami obyvatelstva,
změnami majetkovými i politickými, a
to několikrát v relativně krátké době.
Připomněli jsme si tato léta malou
rekonstrukcí dějinných událostí z 6. 5.
1945, kdy převzala nad naší obcí správu
armáda Spojených států amerických. Při
této příležitosti jsme zorganizovali
malou ukázku bojové techniky té doby.
Před hasičskou zbrojnicí připravili naši
hasiči občerstvení, o dobovou hudbu se staral pan Lukáš
Jindra. Děkujeme za zapůjčení dobového gramofonu panu
Kapounovi. Velmi vstřícně se k naší vzpomínce postavili
členové Klubu vojenské historie posádkového velitelství
v Dobřanech v čele se svým velitelem panem Miloslavem
Fajfrem, kteří zajistili historická vozidla.
Libor Oplt

Promítání v KD
Toho samého dne jsme v KD zhlédli film Chlumčany – vesnice ve stínu historie. Námět, scénář i režii filmu vytvořil
pan Stanislav Dvořák z Chlumčan, kameru, střih a zvuk měl na starosti David Markovič, celým filmem provázel slovem
Martin Stránský. Ve snímku jsme mohli porovnat život v Sudetech (Dobřanech) a v protektorátu (Chlumčany). Pan
Dvořák v tomto dokumentu pátrá po osudech pěti občanů z Chlumčan.
M. Beštová

Setkání kronikářů
Tentokrát jsme byli pozváni do Domu historie Holýšovska. Kromě
informací ohledně psaní kronik jsme měli možnost prohlédnout si
prostory tohoto muzea. Velmi překvapivá informace pro mne byla,
že v Holýšově existoval za války koncentrační tábor pro ženy.
Pokud se chcete dovědět více, můžete expozici navštívit ve dnech:
pondělí
zavřeno
úterý – pátek
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
sobota – neděle
13:00 – 17:00
Bližší informace získáte na stránkách města Holýšov.
M. Beštová

Pozvánka na kurs první pomoci
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš si vás dovoluje pozvat na kurs první pomoci, který se bude konat v hasičské
zbrojnici v sobotu 6. června od 14 hodin. Přednášet bude lektor ZZSPK. Zveme všechny občany, kteří se chtějí přiučit,
co dělat, aby v případě nouze dokázali poskytnout první pomoc, než dorazí odborníci. Součástí kurzu budou praktické
ukázky.
Jiří Duchek

Fotbalistické okénko
Fotbalové jaro se pomalu chýlí do finiše. Mladší
přípravka má střídavé výsledky na úkor toho, že musí doplňovat tým starší přípravky, protože (nevím proč) je zde velká
marodka. Starší přípravka neustále prohrává zase z důvodu, že
není tým věkově ucelený. Není to ale tak důležité. Hlavní je se
naučit základy fotbalu, a ty pak s přibývajícím věkem
dopilovat.
Mladší přípravka sehrála turnaj ve Stodě 17. 5. a
porazila domácí Stod 5:2, čímž se umístila na 4. místě z pěti
mužstev. Navíc náš hráč Matěj Brokeš byl vyhlášen nejlepším

hráčem turnaje. Dobře se předvedl i Kuba Kraffer. Starší
přípravka hrála tuto sobotu také ve Stodě. Skončila bohužel
osmá z osmi mužstev, ale kromě velkých „přídělů“ dokázali
také porazit domácí Stod 1:0, což bylo velké překvapení. Dále
zveme naše fandy na turnaj do Dobřan a domácí finále 14. 6.
od 8 hodin.
Naše Áčko dále klopýtá od výhry k výhře se
zaťatými zuby. Už to není tak pěkná a jednoznačná hra, jak

někteří naši fandové říkají, ale s tak úzkým kádrem, ještě k tomu pronásledovaným zraněními, je to obrovský úspěch, ať
si říká, kdo chce, co chce.
Naše výsledky:
Chotěšov B - Vstiš
2:2
Vedli jsme 2:0, ale byli jsme rádi, že jsme
vůbec dohráli v jedenácti, a to hlavně
z důvodu indisponovaných dvou hráčů. Domácí měli kádr doplněn o několik hráčů z „A“
týmu.

Vstiš – Blovice 3:0
Začalo se kvůli dešti později, soupeř měl také několik hráčů z „A“
týmu, ale přesto jsme to zvládli, hlavně díky herní trpělivosti.
Zdemyslice – Vstiš
0:2
Se štěstím se z horké půdy povedlo přivézt cenné body, když Dan
Malý ještě na konci neproměnil penaltu.
Vstiš – Záluží
3:1
V poločase jsme prohrávali 1:0 s kvalitním soupeřem, co se týče
hlavně hry dopředu. Skóre se podařilo otočit, když první penaltu Dan Malý neproměnil a druhou Martin Korčík ano,
když se zaskvěl hattrickem. K tomuto utkání bych chtěl dodat, že nám definitivně zajistilo postup do nejvyšší okresní
soutěže. Blahopřejeme.
Jan Kraus

Rozloučení
V květnu 2015 nás navždy opustila paní Anna Frömmelová.

Z dění v obci obrazem
Budování kanalizačních přípojek pokračuje…

S gratulací jsme navštívili u příležitosti diamantové svatby manžele Rusnákovy.

A ke zlaté svatbě jsme gratulovali manželům Bezděkovým.

A své jubileum oslavila i paní Jindřiška Hřebcová.

Zachováváme tradice – příprava májky.

Upozorňujeme občany, že dne 19. června se koná na fotbalovém hřišti soukromá akce
s hudební produkcí.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. června 2015. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek
přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem
V poslední době se ozvaly hlasy, že by zastupitelé měli více spolupracovat s občany. Nuže dobrá, ale co si pod
tím pojmem vlastně máme představit? Jak má taková spolupráce vůbec vypadat? Co všechno obnáší? Jak už napovídá
samotné slovo, jedná se to, že dva nebo více jedinců pracují spolu neboli dohromady. Aktivita se předpokládá na obou
(nebo všech) stranách. Spolupráce tedy v žádném případě není o tom, že jeden pracuje a druhý pasivně čeká, co mu
pracující strana naservíruje až pod nos. Spolupráce znamená, že přiložit ruku k dílu musí všichni zúčastnění. Jinak se
nejedná o spolupráci, ale službu. A nutno si uvědomit, že zastupitel není slouha. Zastupitel je od slova zastupovat. Zastupovat a hájit zájmy spoluobčanů, kteří jej volili, nikoli jim posluhovat nebo dokonce podlézat. Zatím to ale vypadá
tak, že si hodně lidí oba pojmy plete. Nemohu se zbavit dojmu, že si valná část spoluobčanů myslí, že zastupitel je jejich služebník. „Milý zastupiteli, volil jsem tě, takže teď očekávám, že se vzdáš svého volného času a budeš dělat to, co
mi na očích uvidíš, nebo ještě lépe, sám vytušíš, co by se mi líbilo, a nějak už se podle toho zařídíš. A nepočítej s tím, že
ti v tom budu pomáhat, že za tebou budu chodit s podněty a nápady a nedej Bože, že taky sám něco udělám. To mě ani
nenapadne. To přece není moje starost. Dal jsem ti hlas, a to ti musí stačit. Já si teď počkám, co si pro mě připravíš, ale
běda ti, jak se mi to nebude líbit.“ Zní to tvrdě? Možná. Ale realita je bohužel taková.
V naší obci žije několik stovek obyvatel, zastupitelů je sedm. Při posledních volbách místní občané prokázali
to, jak moc jim leží osud Vstiše na srdci tím, že se nepodařilo sestavit ani jednu protikandidátku k té, na níž byli zapsáni
minulí zastupitelé. Našlo se pouze osm lidí, kteří byli ochotni riskovat, že v příštích čtyřech letech se budou muset vzdát
velké části svého volného času a místo toho, že si budou užívat času se svými blízkými, stráví mnoho a mnoho hodin
nudnými schůzemi, běháním po úřadech, pročítám všemožných lejster a podobnými radostmi, které práce zastupitele
obnáší. A věřte, že pro peníze to opravdu nikdo nedělá. V obci jako je Vstiš, se na tom zbohatnout opravdu nedá. Není
tedy ani co závidět. Kdyby nebylo smyslu pro zodpovědnost, který velí neutíkat od rozdělané práce, většina současných
zastupitelů by už zastupiteli nebyla. Protože ale projekt budování kanalizace je pro obec mimořádně důležitý, rozhodli
jsme se znovu kandidovat. Bylo pro nás obrovským zklamáním, že se nikdo další nenašel.
Jak moc občany zajímá dění ve Vstiši je zřejmé i z toho, kolik lidí navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva.
Z celé obce máme pouze dva pravidelné návštěvníky – pana Príhodu a pana Faltýna. Čas od času se ukáže ještě někdo,
většinou ale jen když potřebuje něco sám pro sebe. Nestává se, že by se objevil návštěvník, který si jen tak přišel poslechnout, o čem se jedná a rovnou na místě se vyslovil, co si o plánech zastupitelů myslí. Rovněž chuť přispívat do
Zpravodaje je tak „obrovská“, že máme v poslední době problém, jak zaplnit jeho stránky. V minulosti míval 12 stran,
aktuálně zpravidla stěží zaplníme osm. Nemyslím si ale, že by to byla chyba zastupitelů.
Je mi jasné, že jsem teď svými řádky hodně lidí naštvala. Ale to je možná nakonec dobře. Vztek je pořád lepší
emoce, než lhostejnost. Mám-li vztek, mám alespoň potenciál k nějakému činu. Účelem tohoto malého zamyšlení ale
přesto nebylo nikoho nazlobit. Spíš jsem chtěla docílit, abychom se probudili z jakési pasivní letargie, která tady panuje.
Přestaňme přemýšlet nad tím, co může obec udělat pro nás, ale začněme myslet na to, co můžeme my sami udělat pro
obec. Chceme-li, aby se nám tu společně dobře bydlelo, abychom tu skutečně žili, nejen přežívali, musíme se začít
snažit úplně všichni. Nesmíme jen čekat, že někdo jiný to udělá i za nás, sedět doma na zadku dle hesla „kdo nic nedělá,
nic nezkazí“ a případně jenom kritizovat. Za pár let by se totiž mohlo stát, že v obci nebude nikdo, kdo by byl ochoten
dělat něco pro ostatní a Vstiš by se pak proměnila v seskupení jednotlivců, kteří si budou hrát každý jen na svém pomyslném písečku. Abych však nebyla nespravedlivá, pořád je mezi námi stále dost těch, kteří jsou ochotni přiložit ruku
k dílu a mají chuť dělat něco pro ostatní. I nadšencům ale jednou dojde síla, zejména pokud necítí podporu.
Přeji všem krásný začátek léta
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 18. 05. 2015
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
241. výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2014, tj. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2014
ZO schvaluje:
211.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Mgr.. Jiřím Křišťanem a Ing. Evou Křišťanovou, oba
bytem Družstevní 1719/1, Plzeň, umístění přípojky na stp.č. 49/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 84
212.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Vendulou Populovou, bytem Vstiš 16, umístění
přípojky na stp.č. 45/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš
213.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Veronikou Kapounovou, bytem Vstiš 63, umístění
přípojky na stp.č. 1/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
214.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Josefem Havlíčkem a Alenou Havlíčkovou, oba
bytem Vstiš 4, umístění přípojky na stp.č. 7 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
215.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na stp.č. 9/1, p.č. 2896 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
216.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na p.č. 11/1, p.č. 11/3 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
217.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností Stavby ČR holding a.s., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na stp.č. 12/1 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č. 12/1
218.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Evou Kraftovou, bytem Nýřanská 1277/4, Plzeň,
umístění přípojky na stp.č. 90, p.č. 791/1, 1996/1, 2008/1 a p.č. 2008/21 v obci a k.ú. Vstiš, pro E 34
219.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Alenou Hazuchovou, bytem Vstiš 113, umístění
přípojky na stp.č. 119, p.č. 2008/1 a p.č. 2008/17 v obci a k.ú. Vstiš
220.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Hodkem, bytem Vstiš 128, umístění
přípojky na stp.č. 122 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
221.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Reném Achardem, bytem Vstiš 108, umístění
přípojky na stp.č. 100, p.č. 896/3 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
222.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností V-FARMA, s.r.o., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na p.č. 961/28 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č.
194/4
223.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Martinem Stuchlem, bytem Plzeňská 612, Stod,
umístění přípojky na p.č. 827/17 a p.č. 2018/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 824/17
224.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Petrem Švecem, bytem Vstiš 166, umístění přípojky
na stp.č. 103/3 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš
225.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jindřichem Soukupem, bytem Příčná 426, Město
Touškov, umístění přípojky na p.č. 1865/7 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 183
226.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Viktorem Marešem, bytem Smetanova 595, Dobřany,
umístění přípojky na p.č.1865/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 1865/4
227.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Maškem, bytem Chlumčanská 992,
Dobřany, umístění přípojky na stp.č. 69/1 a p.č. 18655/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 144
228.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Marií Šlaisovou, bytem Vstiš E 42 a Pavlem Šlaisem,
bytem Střední 1474/4, Plzeň, umístění přípojky na p.č.1865/50 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
229.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Jirkou, bytem Vstiš E 58, umístění přípojky na
p.č.1865/82 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
230.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Oldřichem Šimšou a Janou Šimšovou, oba bytem
Nade Mží 683/8, Plzeň,umístění přípojky na p.č.1865/48 a p.č.1865/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 48
231.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jiřím Beránkem a Agnesou Beránkovou, oba bytem
Vstiš 160, umístění přípojky na p.č.1865/86 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
232.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 47/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Dušanem Vaněm,
bytem Vstiš 14
233.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Janem Šmrhou, bytem
Sladovnická 194/29, Plzeň, pro čp. 48
234.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 885/2, pč. 2008/1 a p.č. 2008/19 v obci a k.ú.Vstiš
s Václavem Strejcem a Růženou Strejcovou, oba bytem Vstiš 131

235.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 5/1, stp.č. 5/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú.Vstiš s Ivanou
Průchovou, bytem U Borského parku 1213/3, Plzeň, pro čp. 5
236.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 124, p.č. 1147/1, p.č. 1147/2 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú.Vstiš
s Miloslavem Kydlíčkem a Monikou Kydlíčkovou, oba bytem Vstiš 129
237.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 134 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Jaroslavou Šimkovou,
bytem Kralovická 1479/20, Plzeň, Stanislavem Wohlgemuthem a Věrou Wohlgemuthovou, oba bytem Kyjevská 1938/62,
pro čp. 137
238.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1871/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Šárkou Čejkovou,
bytem Vstiš E 96
239.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 68/3 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Helenou
Korschinskou, bytem Vstiš 139
240.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš se společností Bent Holding, a.s., se sídlem
třída Tomáše Bati 3910, Zlín, pro stp.č. 318 (garáže ČSAD)
242.
uzavření a podpis dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., Projektový
ateliér, se sídlem Nad Šárkou 60, Praha, týkající se Změny č. 1 Územního plánu Vstiš
243.
uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s JUDr. Václavem Jílkem a Hanou Jílkovou, oba
bytem Radimova 136/27, Praha týkající se umístění kanalizačního řadu – větev A1-1, včetně práva přístupu ke stavbě za
účelem údržby, na pozemku stp.č. 21/1 v k.ú. a obci Vstiš
246.
uzavření a podpis nájemní smlouvy s p. Petrem Maškem, bytem Vstiš 66 na část pozemku p.č. 2008/23 o výměře 5,4
m2 z důvodu umístění autobusové zastávky
ZO ukládá:
244. obeslat dotčené majitele okolních nemovitostí u pozemku p.č. 1888/1 z důvodu uvedení pozemku do původního stavu,
dále majitele el.instalace a ohniště s eternitem navíc pozvat k projednání této věci na obecní úřad
245. zjistit odpovědi na otázky ohledně zpracování návrhu územního plánu

Pozvánka na veřejná zasedání zastupitelstva
V poslední době se množí dotazy na termíny veřejných zasedání zastupitelů obce, proto znovu připomínáme, že každé
třetí pondělí v měsíci můžete přijít v 19.00 hodin na obecní úřad. Budete vždy vítáni. Informace o programu jsou
vždy na webových stránkách obce a na úřední desce před bývalou školou.

Důležité upozornění – územní plán!!!
Upozorňujeme spoluobčany, že poslední termín na podání připomínek k návrhu nového územního plánu obce je
4. června 2015 paní Růžičkové do Stoda (MěÚ Stod).

Důležité upozornění občanům
ohledně připojení ke kanalizaci
Vážení spoluobčané,
protože se blíží termín, kdy bude dokončena první etapa budování kanalizace a pořád se v našich řadách nachází dost
těch, kteří stále váhají, zda se připojit, nebo pokračovat ve svém dosud zavedeném způsobu likvidace odpadních vod,
máme pro Vás několik důležitých informací, které by Vám mohly v rozhodování trochu pomoci. Zákon je neúprosný, a
pokud v obci funguje kanalizace, velí všem, aby se na ni připojili. Nikomu do budoucna už proto nebude povolena

čistička odpadních vod, žumpa nebo dokonce septik. Ti, co budou nově stavět, mají tedy jasno. Jak se ale zákon dotkne
těch, kteří aktuálně žumpu nebo septik mají? Odpověď je jednoduchá. Ten, kdo se nepřipojí na kanalizaci, musí se
připravit na to, že bude povinen pravidelně předkládat potvrzení o tom, že nechal svůj odpad ekologicky zlikvidovat –
tedy odvézt specializovanou firmou na čističku do Dobřan. Jeden vývoz stojí mezi 2-3 tisíci korun. Je to jistě nemalá
částka. A kdo by si myslel, že se mu to podaří obelstít tím, že jednou do roka nechá žumpu vyvést a pak bude splašky
likvidovat nějak jinak, má smůlu, protože objem odpadů musí odpovídat spotřebě vody a počtu obyvatel v domácnosti.
Potěšeni nebudou ani ti, kdož si dosud nechávali vyvážet žumpy pracovníky V-farmy, což vyšlo pochopitelně mnohem
levněji. To už ale nebude možné, protože V-farma není firmou oprávněnou k takovému odvozu (nemůže vám tedy
vydat potřebné potvrzení) a na pole už se fekálie vyvážet nesmí. Rovněž už nebude možné používat trativody. Všichni
mají tedy dvě možnosti – připojit se ke kanalizaci, platit pravidelně stočné a být bez starostí, nebo zachovat stávající
stav a připravit se na pravidelné kontroly pracovníků z ochrany životního prostředí. A pochopitelně počítejte s tím, že
budete v tomto případě muset sáhnout hlouběji do peněženky a smířit se s případným postihem, pokud nedoložíte, že
vše proběhlo v souladu se zákonem. Když si to tedy spočítáme, kanalizace vychází i se všemi momentálními výdaji
pořád jako nejlevnější varianta. A navíc je tu ještě jedna poměrně slušná motivace, proč se připojit co nejdříve. Jak jsme
již informovali, za přípojku platí aktuálně každá nemovitost 5 000 Kč. Kdo se ale bezdůvodně nepřipojí do konce
června 2015 a bude se chtít připojit v budoucnu, zaplatí pětinásobek – tedy 25 000 Kč, což už je citelný zásah do rodinného rozpočtu. Všechny váhající proto vyzýváme, aby se rozhodli rychle.
Zastupitelstvo

Zpráva z resortu životního prostředí
Protože se ve Vstiši v poslední době rozmáhá nešvar neoprávněného a neodborně prováděného prořezu stromů
a podobné prohřešky proti zákonu, je na místě uvést některá důležitá fakta, která jasně vyplývají ze stávající legislativy.

Zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. (výňatky)
§ 7 - Ochrana dřevin
(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů,
včetně pokácení dřevin.
§ 8 - Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních
pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v
rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti
oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.
§ 9 - Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s
předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na
zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního
prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.
(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.
§ 86 - Odstranění následků neoprávněných zásahů
(1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit
ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje
orgán ochrany přírody.
(2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen z části, následky nedovoleného
jednání.
(3) Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody
podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.
§ 87 - Přestupky
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,
b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,
c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich
přirozeného vývoje,
d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,
e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,
g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9,
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,
i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.
j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin,
l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany
přírody.
(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení
zvláště chráněného území,
b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo, nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,
c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá
zvláště chráněné živočichy,
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám,
plevelům a při hygienických opatřeních,
e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,
f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle
§ 10,
h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,
i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.
(3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,
b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do
jeho životního prostředí,

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,
d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,
e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4
f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k
vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3
h) h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66
i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv,
nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního
předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,
j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,
k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),
l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57
m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě
nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
přírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo
rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.
(4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až
dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích.
A protože výše citovaný zákon je poněkud složitý, shrňme si to nejdůležitější, co z něj pro nás všechny plyne.
Je zkrátka zakázáno bez patřičného povolení jakkoli zasahovat do veřejné zeleně, na obecní pozemky vysazovat neschválené rostliny, kácet a ničit stávající porost, neodborně prořezávat větve stromů nebo jinak zasahovat do jejich
celistvosti (například do kmenů navrtávat otvory a něco do nich umisťovat). Upozorňujeme, že obec bude důsledně
hlídat, aby nikdo svévolně neničil veřejnou zeleň. Veškeré prohřešky budou dle zákona tvrdě pokutovány.
Zastupitelstvo

Vítání občánků – 23. 5. 2015
V sobotu 23. května se konalo slavnostní
přivítání nově narozených občánků
v modrém salonku v kulturním domě.
Rodiče se přišli s námi podělit o štěstí,
které je v narození jejich malých potkalo.
Jedná se o Adámka Tomáška, Petříka
Hajšmana, Leničku Samcovou, Janičku
Karbusickou a Josífka Kapouna. Starší
kamarádi jim přišli zahrát, zazpívat i
přednést básničku.

Malí gratulanti:
Katka, Adélka, Barunka, Šárka, Vojta, Radek a Dan

Vzpomínka na konec války
Dne 2. května jsme si připomněli konec
2. světové války. Je to mu již 70 let, co
skončilo období, kdy naše ves prošla
obrovskými změnami obyvatelstva,
změnami majetkovými i politickými, a
to několikrát v relativně krátké době.
Připomněli jsme si tato léta malou
rekonstrukcí dějinných událostí z 6. 5.
1945, kdy převzala nad naší obcí správu
armáda Spojených států amerických. Při
této příležitosti jsme zorganizovali
malou ukázku bojové techniky té doby.
Před hasičskou zbrojnicí připravili naši
hasiči občerstvení, o dobovou hudbu se staral pan Lukáš
Jindra. Děkujeme za zapůjčení dobového gramofonu panu
Kapounovi. Velmi vstřícně se k naší vzpomínce postavili
členové Klubu vojenské historie posádkového velitelství
v Dobřanech v čele se svým velitelem panem Miloslavem
Fajfrem, kteří zajistili historická vozidla.
Libor Oplt

Promítání v KD
Toho samého dne jsme v KD zhlédli film Chlumčany – vesnice ve stínu historie. Námět, scénář i režii filmu vytvořil
pan Stanislav Dvořák z Chlumčan, kameru, střih a zvuk měl na starosti David Markovič, celým filmem provázel slovem
Martin Stránský. Ve snímku jsme mohli porovnat život v Sudetech (Dobřanech) a v protektorátu (Chlumčany). Pan
Dvořák v tomto dokumentu pátrá po osudech pěti občanů z Chlumčan.
M. Beštová

Setkání kronikářů
Tentokrát jsme byli pozváni do Domu historie Holýšovska. Kromě
informací ohledně psaní kronik jsme měli možnost prohlédnout si
prostory tohoto muzea. Velmi překvapivá informace pro mne byla,
že v Holýšově existoval za války koncentrační tábor pro ženy.
Pokud se chcete dovědět více, můžete expozici navštívit ve dnech:
pondělí
zavřeno
úterý – pátek
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
sobota – neděle
13:00 – 17:00
Bližší informace získáte na stránkách města Holýšov.
M. Beštová

Pozvánka na kurs první pomoci
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš si vás dovoluje pozvat na kurs první pomoci, který se bude konat v hasičské
zbrojnici v sobotu 6. června od 14 hodin. Přednášet bude lektor ZZSPK. Zveme všechny občany, kteří se chtějí přiučit,
co dělat, aby v případě nouze dokázali poskytnout první pomoc, než dorazí odborníci. Součástí kurzu budou praktické
ukázky.
Jiří Duchek

Fotbalistické okénko
Fotbalové jaro se pomalu chýlí do finiše. Mladší
přípravka má střídavé výsledky na úkor toho, že musí doplňovat tým starší přípravky, protože (nevím proč) je zde velká
marodka. Starší přípravka neustále prohrává zase z důvodu, že
není tým věkově ucelený. Není to ale tak důležité. Hlavní je se
naučit základy fotbalu, a ty pak s přibývajícím věkem
dopilovat.
Mladší přípravka sehrála turnaj ve Stodě 17. 5. a
porazila domácí Stod 5:2, čímž se umístila na 4. místě z pěti
mužstev. Navíc náš hráč Matěj Brokeš byl vyhlášen nejlepším

hráčem turnaje. Dobře se předvedl i Kuba Kraffer. Starší
přípravka hrála tuto sobotu také ve Stodě. Skončila bohužel
osmá z osmi mužstev, ale kromě velkých „přídělů“ dokázali
také porazit domácí Stod 1:0, což bylo velké překvapení. Dále
zveme naše fandy na turnaj do Dobřan a domácí finále 14. 6.
od 8 hodin.
Naše Áčko dále klopýtá od výhry k výhře se
zaťatými zuby. Už to není tak pěkná a jednoznačná hra, jak

někteří naši fandové říkají, ale s tak úzkým kádrem, ještě k tomu pronásledovaným zraněními, je to obrovský úspěch, ať
si říká, kdo chce, co chce.
Naše výsledky:
Chotěšov B - Vstiš
2:2
Vedli jsme 2:0, ale byli jsme rádi, že jsme
vůbec dohráli v jedenácti, a to hlavně
z důvodu indisponovaných dvou hráčů. Domácí měli kádr doplněn o několik hráčů z „A“
týmu.

Vstiš – Blovice 3:0
Začalo se kvůli dešti později, soupeř měl také několik hráčů z „A“
týmu, ale přesto jsme to zvládli, hlavně díky herní trpělivosti.
Zdemyslice – Vstiš
0:2
Se štěstím se z horké půdy povedlo přivézt cenné body, když Dan
Malý ještě na konci neproměnil penaltu.
Vstiš – Záluží
3:1
V poločase jsme prohrávali 1:0 s kvalitním soupeřem, co se týče
hlavně hry dopředu. Skóre se podařilo otočit, když první penaltu Dan Malý neproměnil a druhou Martin Korčík ano,
když se zaskvěl hattrickem. K tomuto utkání bych chtěl dodat, že nám definitivně zajistilo postup do nejvyšší okresní
soutěže. Blahopřejeme.
Jan Kraus

Rozloučení
V květnu 2015 nás navždy opustila paní Anna Frömmelová.

Z dění v obci obrazem
Budování kanalizačních přípojek pokračuje…

S gratulací jsme navštívili u příležitosti diamantové svatby manžele Rusnákovy.

A ke zlaté svatbě jsme gratulovali manželům Bezděkovým.

A své jubileum oslavila i paní Jindřiška Hřebcová.

Zachováváme tradice – příprava májky.

Upozorňujeme občany, že dne 19. června se koná na fotbalovém hřišti soukromá akce
s hudební produkcí.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. června 2015. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek
přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem
V poslední době se ozvaly hlasy, že by zastupitelé měli více spolupracovat s občany. Nuže dobrá, ale co si pod
tím pojmem vlastně máme představit? Jak má taková spolupráce vůbec vypadat? Co všechno obnáší? Jak už napovídá
samotné slovo, jedná se to, že dva nebo více jedinců pracují spolu neboli dohromady. Aktivita se předpokládá na obou
(nebo všech) stranách. Spolupráce tedy v žádném případě není o tom, že jeden pracuje a druhý pasivně čeká, co mu
pracující strana naservíruje až pod nos. Spolupráce znamená, že přiložit ruku k dílu musí všichni zúčastnění. Jinak se
nejedná o spolupráci, ale službu. A nutno si uvědomit, že zastupitel není slouha. Zastupitel je od slova zastupovat. Zastupovat a hájit zájmy spoluobčanů, kteří jej volili, nikoli jim posluhovat nebo dokonce podlézat. Zatím to ale vypadá
tak, že si hodně lidí oba pojmy plete. Nemohu se zbavit dojmu, že si valná část spoluobčanů myslí, že zastupitel je jejich služebník. „Milý zastupiteli, volil jsem tě, takže teď očekávám, že se vzdáš svého volného času a budeš dělat to, co
mi na očích uvidíš, nebo ještě lépe, sám vytušíš, co by se mi líbilo, a nějak už se podle toho zařídíš. A nepočítej s tím, že
ti v tom budu pomáhat, že za tebou budu chodit s podněty a nápady a nedej Bože, že taky sám něco udělám. To mě ani
nenapadne. To přece není moje starost. Dal jsem ti hlas, a to ti musí stačit. Já si teď počkám, co si pro mě připravíš, ale
běda ti, jak se mi to nebude líbit.“ Zní to tvrdě? Možná. Ale realita je bohužel taková.
V naší obci žije několik stovek obyvatel, zastupitelů je sedm. Při posledních volbách místní občané prokázali
to, jak moc jim leží osud Vstiše na srdci tím, že se nepodařilo sestavit ani jednu protikandidátku k té, na níž byli zapsáni
minulí zastupitelé. Našlo se pouze osm lidí, kteří byli ochotni riskovat, že v příštích čtyřech letech se budou muset vzdát
velké části svého volného času a místo toho, že si budou užívat času se svými blízkými, stráví mnoho a mnoho hodin
nudnými schůzemi, běháním po úřadech, pročítám všemožných lejster a podobnými radostmi, které práce zastupitele
obnáší. A věřte, že pro peníze to opravdu nikdo nedělá. V obci jako je Vstiš, se na tom zbohatnout opravdu nedá. Není
tedy ani co závidět. Kdyby nebylo smyslu pro zodpovědnost, který velí neutíkat od rozdělané práce, většina současných
zastupitelů by už zastupiteli nebyla. Protože ale projekt budování kanalizace je pro obec mimořádně důležitý, rozhodli
jsme se znovu kandidovat. Bylo pro nás obrovským zklamáním, že se nikdo další nenašel.
Jak moc občany zajímá dění ve Vstiši je zřejmé i z toho, kolik lidí navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva.
Z celé obce máme pouze dva pravidelné návštěvníky – pana Príhodu a pana Faltýna. Čas od času se ukáže ještě někdo,
většinou ale jen když potřebuje něco sám pro sebe. Nestává se, že by se objevil návštěvník, který si jen tak přišel poslechnout, o čem se jedná a rovnou na místě se vyslovil, co si o plánech zastupitelů myslí. Rovněž chuť přispívat do
Zpravodaje je tak „obrovská“, že máme v poslední době problém, jak zaplnit jeho stránky. V minulosti míval 12 stran,
aktuálně zpravidla stěží zaplníme osm. Nemyslím si ale, že by to byla chyba zastupitelů.
Je mi jasné, že jsem teď svými řádky hodně lidí naštvala. Ale to je možná nakonec dobře. Vztek je pořád lepší
emoce, než lhostejnost. Mám-li vztek, mám alespoň potenciál k nějakému činu. Účelem tohoto malého zamyšlení ale
přesto nebylo nikoho nazlobit. Spíš jsem chtěla docílit, abychom se probudili z jakési pasivní letargie, která tady panuje.
Přestaňme přemýšlet nad tím, co může obec udělat pro nás, ale začněme myslet na to, co můžeme my sami udělat pro
obec. Chceme-li, aby se nám tu společně dobře bydlelo, abychom tu skutečně žili, nejen přežívali, musíme se začít
snažit úplně všichni. Nesmíme jen čekat, že někdo jiný to udělá i za nás, sedět doma na zadku dle hesla „kdo nic nedělá,
nic nezkazí“ a případně jenom kritizovat. Za pár let by se totiž mohlo stát, že v obci nebude nikdo, kdo by byl ochoten
dělat něco pro ostatní a Vstiš by se pak proměnila v seskupení jednotlivců, kteří si budou hrát každý jen na svém pomyslném písečku. Abych však nebyla nespravedlivá, pořád je mezi námi stále dost těch, kteří jsou ochotni přiložit ruku
k dílu a mají chuť dělat něco pro ostatní. I nadšencům ale jednou dojde síla, zejména pokud necítí podporu.
Přeji všem krásný začátek léta
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 18. 05. 2015
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
241. výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2014, tj. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2014
ZO schvaluje:
211.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Mgr.. Jiřím Křišťanem a Ing. Evou Křišťanovou, oba
bytem Družstevní 1719/1, Plzeň, umístění přípojky na stp.č. 49/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 84
212.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Vendulou Populovou, bytem Vstiš 16, umístění
přípojky na stp.č. 45/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš
213.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Veronikou Kapounovou, bytem Vstiš 63, umístění
přípojky na stp.č. 1/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
214.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Josefem Havlíčkem a Alenou Havlíčkovou, oba
bytem Vstiš 4, umístění přípojky na stp.č. 7 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
215.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na stp.č. 9/1, p.č. 2896 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
216.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na p.č. 11/1, p.č. 11/3 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
217.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností Stavby ČR holding a.s., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na stp.č. 12/1 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č. 12/1
218.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Evou Kraftovou, bytem Nýřanská 1277/4, Plzeň,
umístění přípojky na stp.č. 90, p.č. 791/1, 1996/1, 2008/1 a p.č. 2008/21 v obci a k.ú. Vstiš, pro E 34
219.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Alenou Hazuchovou, bytem Vstiš 113, umístění
přípojky na stp.č. 119, p.č. 2008/1 a p.č. 2008/17 v obci a k.ú. Vstiš
220.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Hodkem, bytem Vstiš 128, umístění
přípojky na stp.č. 122 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
221.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Reném Achardem, bytem Vstiš 108, umístění
přípojky na stp.č. 100, p.č. 896/3 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
222.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností V-FARMA, s.r.o., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na p.č. 961/28 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č.
194/4
223.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Martinem Stuchlem, bytem Plzeňská 612, Stod,
umístění přípojky na p.č. 827/17 a p.č. 2018/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 824/17
224.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Petrem Švecem, bytem Vstiš 166, umístění přípojky
na stp.č. 103/3 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš
225.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jindřichem Soukupem, bytem Příčná 426, Město
Touškov, umístění přípojky na p.č. 1865/7 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 183
226.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Viktorem Marešem, bytem Smetanova 595, Dobřany,
umístění přípojky na p.č.1865/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 1865/4
227.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Maškem, bytem Chlumčanská 992,
Dobřany, umístění přípojky na stp.č. 69/1 a p.č. 18655/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 144
228.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Marií Šlaisovou, bytem Vstiš E 42 a Pavlem Šlaisem,
bytem Střední 1474/4, Plzeň, umístění přípojky na p.č.1865/50 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
229.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Jirkou, bytem Vstiš E 58, umístění přípojky na
p.č.1865/82 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
230.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Oldřichem Šimšou a Janou Šimšovou, oba bytem
Nade Mží 683/8, Plzeň,umístění přípojky na p.č.1865/48 a p.č.1865/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 48
231.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jiřím Beránkem a Agnesou Beránkovou, oba bytem
Vstiš 160, umístění přípojky na p.č.1865/86 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
232.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 47/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Dušanem Vaněm,
bytem Vstiš 14
233.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Janem Šmrhou, bytem
Sladovnická 194/29, Plzeň, pro čp. 48
234.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 885/2, pč. 2008/1 a p.č. 2008/19 v obci a k.ú.Vstiš
s Václavem Strejcem a Růženou Strejcovou, oba bytem Vstiš 131

235.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 5/1, stp.č. 5/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú.Vstiš s Ivanou
Průchovou, bytem U Borského parku 1213/3, Plzeň, pro čp. 5
236.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 124, p.č. 1147/1, p.č. 1147/2 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú.Vstiš
s Miloslavem Kydlíčkem a Monikou Kydlíčkovou, oba bytem Vstiš 129
237.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 134 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Jaroslavou Šimkovou,
bytem Kralovická 1479/20, Plzeň, Stanislavem Wohlgemuthem a Věrou Wohlgemuthovou, oba bytem Kyjevská 1938/62,
pro čp. 137
238.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1871/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Šárkou Čejkovou,
bytem Vstiš E 96
239.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 68/3 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Helenou
Korschinskou, bytem Vstiš 139
240.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš se společností Bent Holding, a.s., se sídlem
třída Tomáše Bati 3910, Zlín, pro stp.č. 318 (garáže ČSAD)
242.
uzavření a podpis dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., Projektový
ateliér, se sídlem Nad Šárkou 60, Praha, týkající se Změny č. 1 Územního plánu Vstiš
243.
uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s JUDr. Václavem Jílkem a Hanou Jílkovou, oba
bytem Radimova 136/27, Praha týkající se umístění kanalizačního řadu – větev A1-1, včetně práva přístupu ke stavbě za
účelem údržby, na pozemku stp.č. 21/1 v k.ú. a obci Vstiš
246.
uzavření a podpis nájemní smlouvy s p. Petrem Maškem, bytem Vstiš 66 na část pozemku p.č. 2008/23 o výměře 5,4
m2 z důvodu umístění autobusové zastávky
ZO ukládá:
244. obeslat dotčené majitele okolních nemovitostí u pozemku p.č. 1888/1 z důvodu uvedení pozemku do původního stavu,
dále majitele el.instalace a ohniště s eternitem navíc pozvat k projednání této věci na obecní úřad
245. zjistit odpovědi na otázky ohledně zpracování návrhu územního plánu

Pozvánka na veřejná zasedání zastupitelstva
V poslední době se množí dotazy na termíny veřejných zasedání zastupitelů obce, proto znovu připomínáme, že každé
třetí pondělí v měsíci můžete přijít v 19.00 hodin na obecní úřad. Budete vždy vítáni. Informace o programu jsou
vždy na webových stránkách obce a na úřední desce před bývalou školou.

Důležité upozornění – územní plán!!!
Upozorňujeme spoluobčany, že poslední termín na podání připomínek k návrhu nového územního plánu obce je
4. června 2015 paní Růžičkové do Stoda (MěÚ Stod).

Důležité upozornění občanům
ohledně připojení ke kanalizaci
Vážení spoluobčané,
protože se blíží termín, kdy bude dokončena první etapa budování kanalizace a pořád se v našich řadách nachází dost
těch, kteří stále váhají, zda se připojit, nebo pokračovat ve svém dosud zavedeném způsobu likvidace odpadních vod,
máme pro Vás několik důležitých informací, které by Vám mohly v rozhodování trochu pomoci. Zákon je neúprosný, a
pokud v obci funguje kanalizace, velí všem, aby se na ni připojili. Nikomu do budoucna už proto nebude povolena

čistička odpadních vod, žumpa nebo dokonce septik. Ti, co budou nově stavět, mají tedy jasno. Jak se ale zákon dotkne
těch, kteří aktuálně žumpu nebo septik mají? Odpověď je jednoduchá. Ten, kdo se nepřipojí na kanalizaci, musí se
připravit na to, že bude povinen pravidelně předkládat potvrzení o tom, že nechal svůj odpad ekologicky zlikvidovat –
tedy odvézt specializovanou firmou na čističku do Dobřan. Jeden vývoz stojí mezi 2-3 tisíci korun. Je to jistě nemalá
částka. A kdo by si myslel, že se mu to podaří obelstít tím, že jednou do roka nechá žumpu vyvést a pak bude splašky
likvidovat nějak jinak, má smůlu, protože objem odpadů musí odpovídat spotřebě vody a počtu obyvatel v domácnosti.
Potěšeni nebudou ani ti, kdož si dosud nechávali vyvážet žumpy pracovníky V-farmy, což vyšlo pochopitelně mnohem
levněji. To už ale nebude možné, protože V-farma není firmou oprávněnou k takovému odvozu (nemůže vám tedy
vydat potřebné potvrzení) a na pole už se fekálie vyvážet nesmí. Rovněž už nebude možné používat trativody. Všichni
mají tedy dvě možnosti – připojit se ke kanalizaci, platit pravidelně stočné a být bez starostí, nebo zachovat stávající
stav a připravit se na pravidelné kontroly pracovníků z ochrany životního prostředí. A pochopitelně počítejte s tím, že
budete v tomto případě muset sáhnout hlouběji do peněženky a smířit se s případným postihem, pokud nedoložíte, že
vše proběhlo v souladu se zákonem. Když si to tedy spočítáme, kanalizace vychází i se všemi momentálními výdaji
pořád jako nejlevnější varianta. A navíc je tu ještě jedna poměrně slušná motivace, proč se připojit co nejdříve. Jak jsme
již informovali, za přípojku platí aktuálně každá nemovitost 5 000 Kč. Kdo se ale bezdůvodně nepřipojí do konce
června 2015 a bude se chtít připojit v budoucnu, zaplatí pětinásobek – tedy 25 000 Kč, což už je citelný zásah do rodinného rozpočtu. Všechny váhající proto vyzýváme, aby se rozhodli rychle.
Zastupitelstvo

Zpráva z resortu životního prostředí
Protože se ve Vstiši v poslední době rozmáhá nešvar neoprávněného a neodborně prováděného prořezu stromů
a podobné prohřešky proti zákonu, je na místě uvést některá důležitá fakta, která jasně vyplývají ze stávající legislativy.

Zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. (výňatky)
§ 7 - Ochrana dřevin
(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů,
včetně pokácení dřevin.
§ 8 - Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních
pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v
rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti
oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.
§ 9 - Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s
předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na
zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního
prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.
(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.
§ 86 - Odstranění následků neoprávněných zásahů
(1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit
ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje
orgán ochrany přírody.
(2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen z části, následky nedovoleného
jednání.
(3) Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody
podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.
§ 87 - Přestupky
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,
b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,
c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich
přirozeného vývoje,
d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,
e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,
g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9,
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,
i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.
j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin,
l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany
přírody.
(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení
zvláště chráněného území,
b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo, nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,
c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá
zvláště chráněné živočichy,
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám,
plevelům a při hygienických opatřeních,
e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,
f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle
§ 10,
h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,
i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.
(3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,
b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do
jeho životního prostředí,

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,
d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,
e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4
f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k
vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3
h) h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66
i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv,
nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního
předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,
j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,
k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),
l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57
m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě
nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
přírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo
rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.
(4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až
dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích.
A protože výše citovaný zákon je poněkud složitý, shrňme si to nejdůležitější, co z něj pro nás všechny plyne.
Je zkrátka zakázáno bez patřičného povolení jakkoli zasahovat do veřejné zeleně, na obecní pozemky vysazovat neschválené rostliny, kácet a ničit stávající porost, neodborně prořezávat větve stromů nebo jinak zasahovat do jejich
celistvosti (například do kmenů navrtávat otvory a něco do nich umisťovat). Upozorňujeme, že obec bude důsledně
hlídat, aby nikdo svévolně neničil veřejnou zeleň. Veškeré prohřešky budou dle zákona tvrdě pokutovány.
Zastupitelstvo

Vítání občánků – 23. 5. 2015
V sobotu 23. května se konalo slavnostní
přivítání nově narozených občánků
v modrém salonku v kulturním domě.
Rodiče se přišli s námi podělit o štěstí,
které je v narození jejich malých potkalo.
Jedná se o Adámka Tomáška, Petříka
Hajšmana, Leničku Samcovou, Janičku
Karbusickou a Josífka Kapouna. Starší
kamarádi jim přišli zahrát, zazpívat i
přednést básničku.

Malí gratulanti:
Katka, Adélka, Barunka, Šárka, Vojta, Radek a Dan

Vzpomínka na konec války
Dne 2. května jsme si připomněli konec
2. světové války. Je to mu již 70 let, co
skončilo období, kdy naše ves prošla
obrovskými změnami obyvatelstva,
změnami majetkovými i politickými, a
to několikrát v relativně krátké době.
Připomněli jsme si tato léta malou
rekonstrukcí dějinných událostí z 6. 5.
1945, kdy převzala nad naší obcí správu
armáda Spojených států amerických. Při
této příležitosti jsme zorganizovali
malou ukázku bojové techniky té doby.
Před hasičskou zbrojnicí připravili naši
hasiči občerstvení, o dobovou hudbu se staral pan Lukáš
Jindra. Děkujeme za zapůjčení dobového gramofonu panu
Kapounovi. Velmi vstřícně se k naší vzpomínce postavili
členové Klubu vojenské historie posádkového velitelství
v Dobřanech v čele se svým velitelem panem Miloslavem
Fajfrem, kteří zajistili historická vozidla.
Libor Oplt

Promítání v KD
Toho samého dne jsme v KD zhlédli film Chlumčany – vesnice ve stínu historie. Námět, scénář i režii filmu vytvořil
pan Stanislav Dvořák z Chlumčan, kameru, střih a zvuk měl na starosti David Markovič, celým filmem provázel slovem
Martin Stránský. Ve snímku jsme mohli porovnat život v Sudetech (Dobřanech) a v protektorátu (Chlumčany). Pan
Dvořák v tomto dokumentu pátrá po osudech pěti občanů z Chlumčan.
M. Beštová

Setkání kronikářů
Tentokrát jsme byli pozváni do Domu historie Holýšovska. Kromě
informací ohledně psaní kronik jsme měli možnost prohlédnout si
prostory tohoto muzea. Velmi překvapivá informace pro mne byla,
že v Holýšově existoval za války koncentrační tábor pro ženy.
Pokud se chcete dovědět více, můžete expozici navštívit ve dnech:
pondělí
zavřeno
úterý – pátek
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
sobota – neděle
13:00 – 17:00
Bližší informace získáte na stránkách města Holýšov.
M. Beštová

Pozvánka na kurs první pomoci
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš si vás dovoluje pozvat na kurs první pomoci, který se bude konat v hasičské
zbrojnici v sobotu 6. června od 14 hodin. Přednášet bude lektor ZZSPK. Zveme všechny občany, kteří se chtějí přiučit,
co dělat, aby v případě nouze dokázali poskytnout první pomoc, než dorazí odborníci. Součástí kurzu budou praktické
ukázky.
Jiří Duchek

Fotbalistické okénko
Fotbalové jaro se pomalu chýlí do finiše. Mladší
přípravka má střídavé výsledky na úkor toho, že musí doplňovat tým starší přípravky, protože (nevím proč) je zde velká
marodka. Starší přípravka neustále prohrává zase z důvodu, že
není tým věkově ucelený. Není to ale tak důležité. Hlavní je se
naučit základy fotbalu, a ty pak s přibývajícím věkem
dopilovat.
Mladší přípravka sehrála turnaj ve Stodě 17. 5. a
porazila domácí Stod 5:2, čímž se umístila na 4. místě z pěti
mužstev. Navíc náš hráč Matěj Brokeš byl vyhlášen nejlepším

hráčem turnaje. Dobře se předvedl i Kuba Kraffer. Starší
přípravka hrála tuto sobotu také ve Stodě. Skončila bohužel
osmá z osmi mužstev, ale kromě velkých „přídělů“ dokázali
také porazit domácí Stod 1:0, což bylo velké překvapení. Dále
zveme naše fandy na turnaj do Dobřan a domácí finále 14. 6.
od 8 hodin.
Naše Áčko dále klopýtá od výhry k výhře se
zaťatými zuby. Už to není tak pěkná a jednoznačná hra, jak

někteří naši fandové říkají, ale s tak úzkým kádrem, ještě k tomu pronásledovaným zraněními, je to obrovský úspěch, ať
si říká, kdo chce, co chce.
Naše výsledky:
Chotěšov B - Vstiš
2:2
Vedli jsme 2:0, ale byli jsme rádi, že jsme
vůbec dohráli v jedenácti, a to hlavně
z důvodu indisponovaných dvou hráčů. Domácí měli kádr doplněn o několik hráčů z „A“
týmu.

Vstiš – Blovice 3:0
Začalo se kvůli dešti později, soupeř měl také několik hráčů z „A“
týmu, ale přesto jsme to zvládli, hlavně díky herní trpělivosti.
Zdemyslice – Vstiš
0:2
Se štěstím se z horké půdy povedlo přivézt cenné body, když Dan
Malý ještě na konci neproměnil penaltu.
Vstiš – Záluží
3:1
V poločase jsme prohrávali 1:0 s kvalitním soupeřem, co se týče
hlavně hry dopředu. Skóre se podařilo otočit, když první penaltu Dan Malý neproměnil a druhou Martin Korčík ano,
když se zaskvěl hattrickem. K tomuto utkání bych chtěl dodat, že nám definitivně zajistilo postup do nejvyšší okresní
soutěže. Blahopřejeme.
Jan Kraus

Rozloučení
V květnu 2015 nás navždy opustila paní Anna Frömmelová.

Z dění v obci obrazem
Budování kanalizačních přípojek pokračuje…

S gratulací jsme navštívili u příležitosti diamantové svatby manžele Rusnákovy.

A ke zlaté svatbě jsme gratulovali manželům Bezděkovým.

A své jubileum oslavila i paní Jindřiška Hřebcová.

Zachováváme tradice – příprava májky.

Upozorňujeme občany, že dne 19. června se koná na fotbalovém hřišti soukromá akce
s hudební produkcí.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. června 2015. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek
přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem
V poslední době se ozvaly hlasy, že by zastupitelé měli více spolupracovat s občany. Nuže dobrá, ale co si pod
tím pojmem vlastně máme představit? Jak má taková spolupráce vůbec vypadat? Co všechno obnáší? Jak už napovídá
samotné slovo, jedná se to, že dva nebo více jedinců pracují spolu neboli dohromady. Aktivita se předpokládá na obou
(nebo všech) stranách. Spolupráce tedy v žádném případě není o tom, že jeden pracuje a druhý pasivně čeká, co mu
pracující strana naservíruje až pod nos. Spolupráce znamená, že přiložit ruku k dílu musí všichni zúčastnění. Jinak se
nejedná o spolupráci, ale službu. A nutno si uvědomit, že zastupitel není slouha. Zastupitel je od slova zastupovat. Zastupovat a hájit zájmy spoluobčanů, kteří jej volili, nikoli jim posluhovat nebo dokonce podlézat. Zatím to ale vypadá
tak, že si hodně lidí oba pojmy plete. Nemohu se zbavit dojmu, že si valná část spoluobčanů myslí, že zastupitel je jejich služebník. „Milý zastupiteli, volil jsem tě, takže teď očekávám, že se vzdáš svého volného času a budeš dělat to, co
mi na očích uvidíš, nebo ještě lépe, sám vytušíš, co by se mi líbilo, a nějak už se podle toho zařídíš. A nepočítej s tím, že
ti v tom budu pomáhat, že za tebou budu chodit s podněty a nápady a nedej Bože, že taky sám něco udělám. To mě ani
nenapadne. To přece není moje starost. Dal jsem ti hlas, a to ti musí stačit. Já si teď počkám, co si pro mě připravíš, ale
běda ti, jak se mi to nebude líbit.“ Zní to tvrdě? Možná. Ale realita je bohužel taková.
V naší obci žije několik stovek obyvatel, zastupitelů je sedm. Při posledních volbách místní občané prokázali
to, jak moc jim leží osud Vstiše na srdci tím, že se nepodařilo sestavit ani jednu protikandidátku k té, na níž byli zapsáni
minulí zastupitelé. Našlo se pouze osm lidí, kteří byli ochotni riskovat, že v příštích čtyřech letech se budou muset vzdát
velké části svého volného času a místo toho, že si budou užívat času se svými blízkými, stráví mnoho a mnoho hodin
nudnými schůzemi, běháním po úřadech, pročítám všemožných lejster a podobnými radostmi, které práce zastupitele
obnáší. A věřte, že pro peníze to opravdu nikdo nedělá. V obci jako je Vstiš, se na tom zbohatnout opravdu nedá. Není
tedy ani co závidět. Kdyby nebylo smyslu pro zodpovědnost, který velí neutíkat od rozdělané práce, většina současných
zastupitelů by už zastupiteli nebyla. Protože ale projekt budování kanalizace je pro obec mimořádně důležitý, rozhodli
jsme se znovu kandidovat. Bylo pro nás obrovským zklamáním, že se nikdo další nenašel.
Jak moc občany zajímá dění ve Vstiši je zřejmé i z toho, kolik lidí navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva.
Z celé obce máme pouze dva pravidelné návštěvníky – pana Príhodu a pana Faltýna. Čas od času se ukáže ještě někdo,
většinou ale jen když potřebuje něco sám pro sebe. Nestává se, že by se objevil návštěvník, který si jen tak přišel poslechnout, o čem se jedná a rovnou na místě se vyslovil, co si o plánech zastupitelů myslí. Rovněž chuť přispívat do
Zpravodaje je tak „obrovská“, že máme v poslední době problém, jak zaplnit jeho stránky. V minulosti míval 12 stran,
aktuálně zpravidla stěží zaplníme osm. Nemyslím si ale, že by to byla chyba zastupitelů.
Je mi jasné, že jsem teď svými řádky hodně lidí naštvala. Ale to je možná nakonec dobře. Vztek je pořád lepší
emoce, než lhostejnost. Mám-li vztek, mám alespoň potenciál k nějakému činu. Účelem tohoto malého zamyšlení ale
přesto nebylo nikoho nazlobit. Spíš jsem chtěla docílit, abychom se probudili z jakési pasivní letargie, která tady panuje.
Přestaňme přemýšlet nad tím, co může obec udělat pro nás, ale začněme myslet na to, co můžeme my sami udělat pro
obec. Chceme-li, aby se nám tu společně dobře bydlelo, abychom tu skutečně žili, nejen přežívali, musíme se začít
snažit úplně všichni. Nesmíme jen čekat, že někdo jiný to udělá i za nás, sedět doma na zadku dle hesla „kdo nic nedělá,
nic nezkazí“ a případně jenom kritizovat. Za pár let by se totiž mohlo stát, že v obci nebude nikdo, kdo by byl ochoten
dělat něco pro ostatní a Vstiš by se pak proměnila v seskupení jednotlivců, kteří si budou hrát každý jen na svém pomyslném písečku. Abych však nebyla nespravedlivá, pořád je mezi námi stále dost těch, kteří jsou ochotni přiložit ruku
k dílu a mají chuť dělat něco pro ostatní. I nadšencům ale jednou dojde síla, zejména pokud necítí podporu.
Přeji všem krásný začátek léta
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 18. 05. 2015
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
241. výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2014, tj. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2014
ZO schvaluje:
211.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Mgr.. Jiřím Křišťanem a Ing. Evou Křišťanovou, oba
bytem Družstevní 1719/1, Plzeň, umístění přípojky na stp.č. 49/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 84
212.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Vendulou Populovou, bytem Vstiš 16, umístění
přípojky na stp.č. 45/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš
213.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Veronikou Kapounovou, bytem Vstiš 63, umístění
přípojky na stp.č. 1/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
214.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Josefem Havlíčkem a Alenou Havlíčkovou, oba
bytem Vstiš 4, umístění přípojky na stp.č. 7 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
215.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na stp.č. 9/1, p.č. 2896 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
216.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na p.č. 11/1, p.č. 11/3 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
217.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností Stavby ČR holding a.s., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na stp.č. 12/1 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č. 12/1
218.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Evou Kraftovou, bytem Nýřanská 1277/4, Plzeň,
umístění přípojky na stp.č. 90, p.č. 791/1, 1996/1, 2008/1 a p.č. 2008/21 v obci a k.ú. Vstiš, pro E 34
219.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Alenou Hazuchovou, bytem Vstiš 113, umístění
přípojky na stp.č. 119, p.č. 2008/1 a p.č. 2008/17 v obci a k.ú. Vstiš
220.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Hodkem, bytem Vstiš 128, umístění
přípojky na stp.č. 122 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
221.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Reném Achardem, bytem Vstiš 108, umístění
přípojky na stp.č. 100, p.č. 896/3 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
222.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností V-FARMA, s.r.o., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na p.č. 961/28 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č.
194/4
223.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Martinem Stuchlem, bytem Plzeňská 612, Stod,
umístění přípojky na p.č. 827/17 a p.č. 2018/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 824/17
224.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Petrem Švecem, bytem Vstiš 166, umístění přípojky
na stp.č. 103/3 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš
225.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jindřichem Soukupem, bytem Příčná 426, Město
Touškov, umístění přípojky na p.č. 1865/7 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 183
226.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Viktorem Marešem, bytem Smetanova 595, Dobřany,
umístění přípojky na p.č.1865/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 1865/4
227.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Maškem, bytem Chlumčanská 992,
Dobřany, umístění přípojky na stp.č. 69/1 a p.č. 18655/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 144
228.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Marií Šlaisovou, bytem Vstiš E 42 a Pavlem Šlaisem,
bytem Střední 1474/4, Plzeň, umístění přípojky na p.č.1865/50 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
229.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Jirkou, bytem Vstiš E 58, umístění přípojky na
p.č.1865/82 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
230.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Oldřichem Šimšou a Janou Šimšovou, oba bytem
Nade Mží 683/8, Plzeň,umístění přípojky na p.č.1865/48 a p.č.1865/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 48
231.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jiřím Beránkem a Agnesou Beránkovou, oba bytem
Vstiš 160, umístění přípojky na p.č.1865/86 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
232.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 47/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Dušanem Vaněm,
bytem Vstiš 14
233.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Janem Šmrhou, bytem
Sladovnická 194/29, Plzeň, pro čp. 48
234.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 885/2, pč. 2008/1 a p.č. 2008/19 v obci a k.ú.Vstiš
s Václavem Strejcem a Růženou Strejcovou, oba bytem Vstiš 131

235.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 5/1, stp.č. 5/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú.Vstiš s Ivanou
Průchovou, bytem U Borského parku 1213/3, Plzeň, pro čp. 5
236.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 124, p.č. 1147/1, p.č. 1147/2 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú.Vstiš
s Miloslavem Kydlíčkem a Monikou Kydlíčkovou, oba bytem Vstiš 129
237.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 134 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Jaroslavou Šimkovou,
bytem Kralovická 1479/20, Plzeň, Stanislavem Wohlgemuthem a Věrou Wohlgemuthovou, oba bytem Kyjevská 1938/62,
pro čp. 137
238.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1871/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Šárkou Čejkovou,
bytem Vstiš E 96
239.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 68/3 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Helenou
Korschinskou, bytem Vstiš 139
240.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš se společností Bent Holding, a.s., se sídlem
třída Tomáše Bati 3910, Zlín, pro stp.č. 318 (garáže ČSAD)
242.
uzavření a podpis dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., Projektový
ateliér, se sídlem Nad Šárkou 60, Praha, týkající se Změny č. 1 Územního plánu Vstiš
243.
uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s JUDr. Václavem Jílkem a Hanou Jílkovou, oba
bytem Radimova 136/27, Praha týkající se umístění kanalizačního řadu – větev A1-1, včetně práva přístupu ke stavbě za
účelem údržby, na pozemku stp.č. 21/1 v k.ú. a obci Vstiš
246.
uzavření a podpis nájemní smlouvy s p. Petrem Maškem, bytem Vstiš 66 na část pozemku p.č. 2008/23 o výměře 5,4
m2 z důvodu umístění autobusové zastávky
ZO ukládá:
244. obeslat dotčené majitele okolních nemovitostí u pozemku p.č. 1888/1 z důvodu uvedení pozemku do původního stavu,
dále majitele el.instalace a ohniště s eternitem navíc pozvat k projednání této věci na obecní úřad
245. zjistit odpovědi na otázky ohledně zpracování návrhu územního plánu

Pozvánka na veřejná zasedání zastupitelstva
V poslední době se množí dotazy na termíny veřejných zasedání zastupitelů obce, proto znovu připomínáme, že každé
třetí pondělí v měsíci můžete přijít v 19.00 hodin na obecní úřad. Budete vždy vítáni. Informace o programu jsou
vždy na webových stránkách obce a na úřední desce před bývalou školou.

Důležité upozornění – územní plán!!!
Upozorňujeme spoluobčany, že poslední termín na podání připomínek k návrhu nového územního plánu obce je
4. června 2015 paní Růžičkové do Stoda (MěÚ Stod).

Důležité upozornění občanům
ohledně připojení ke kanalizaci
Vážení spoluobčané,
protože se blíží termín, kdy bude dokončena první etapa budování kanalizace a pořád se v našich řadách nachází dost
těch, kteří stále váhají, zda se připojit, nebo pokračovat ve svém dosud zavedeném způsobu likvidace odpadních vod,
máme pro Vás několik důležitých informací, které by Vám mohly v rozhodování trochu pomoci. Zákon je neúprosný, a
pokud v obci funguje kanalizace, velí všem, aby se na ni připojili. Nikomu do budoucna už proto nebude povolena

čistička odpadních vod, žumpa nebo dokonce septik. Ti, co budou nově stavět, mají tedy jasno. Jak se ale zákon dotkne
těch, kteří aktuálně žumpu nebo septik mají? Odpověď je jednoduchá. Ten, kdo se nepřipojí na kanalizaci, musí se
připravit na to, že bude povinen pravidelně předkládat potvrzení o tom, že nechal svůj odpad ekologicky zlikvidovat –
tedy odvézt specializovanou firmou na čističku do Dobřan. Jeden vývoz stojí mezi 2-3 tisíci korun. Je to jistě nemalá
částka. A kdo by si myslel, že se mu to podaří obelstít tím, že jednou do roka nechá žumpu vyvést a pak bude splašky
likvidovat nějak jinak, má smůlu, protože objem odpadů musí odpovídat spotřebě vody a počtu obyvatel v domácnosti.
Potěšeni nebudou ani ti, kdož si dosud nechávali vyvážet žumpy pracovníky V-farmy, což vyšlo pochopitelně mnohem
levněji. To už ale nebude možné, protože V-farma není firmou oprávněnou k takovému odvozu (nemůže vám tedy
vydat potřebné potvrzení) a na pole už se fekálie vyvážet nesmí. Rovněž už nebude možné používat trativody. Všichni
mají tedy dvě možnosti – připojit se ke kanalizaci, platit pravidelně stočné a být bez starostí, nebo zachovat stávající
stav a připravit se na pravidelné kontroly pracovníků z ochrany životního prostředí. A pochopitelně počítejte s tím, že
budete v tomto případě muset sáhnout hlouběji do peněženky a smířit se s případným postihem, pokud nedoložíte, že
vše proběhlo v souladu se zákonem. Když si to tedy spočítáme, kanalizace vychází i se všemi momentálními výdaji
pořád jako nejlevnější varianta. A navíc je tu ještě jedna poměrně slušná motivace, proč se připojit co nejdříve. Jak jsme
již informovali, za přípojku platí aktuálně každá nemovitost 5 000 Kč. Kdo se ale bezdůvodně nepřipojí do konce
června 2015 a bude se chtít připojit v budoucnu, zaplatí pětinásobek – tedy 25 000 Kč, což už je citelný zásah do rodinného rozpočtu. Všechny váhající proto vyzýváme, aby se rozhodli rychle.
Zastupitelstvo

Zpráva z resortu životního prostředí
Protože se ve Vstiši v poslední době rozmáhá nešvar neoprávněného a neodborně prováděného prořezu stromů
a podobné prohřešky proti zákonu, je na místě uvést některá důležitá fakta, která jasně vyplývají ze stávající legislativy.

Zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. (výňatky)
§ 7 - Ochrana dřevin
(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů,
včetně pokácení dřevin.
§ 8 - Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních
pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v
rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti
oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.
§ 9 - Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s
předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na
zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního
prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.
(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.
§ 86 - Odstranění následků neoprávněných zásahů
(1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit
ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje
orgán ochrany přírody.
(2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen z části, následky nedovoleného
jednání.
(3) Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody
podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.
§ 87 - Přestupky
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,
b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,
c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich
přirozeného vývoje,
d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,
e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,
g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9,
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,
i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.
j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin,
l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany
přírody.
(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení
zvláště chráněného území,
b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo, nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,
c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá
zvláště chráněné živočichy,
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám,
plevelům a při hygienických opatřeních,
e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,
f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle
§ 10,
h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,
i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.
(3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,
b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do
jeho životního prostředí,

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,
d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,
e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4
f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k
vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3
h) h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66
i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv,
nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního
předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,
j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,
k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),
l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57
m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě
nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
přírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo
rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.
(4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až
dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích.
A protože výše citovaný zákon je poněkud složitý, shrňme si to nejdůležitější, co z něj pro nás všechny plyne.
Je zkrátka zakázáno bez patřičného povolení jakkoli zasahovat do veřejné zeleně, na obecní pozemky vysazovat neschválené rostliny, kácet a ničit stávající porost, neodborně prořezávat větve stromů nebo jinak zasahovat do jejich
celistvosti (například do kmenů navrtávat otvory a něco do nich umisťovat). Upozorňujeme, že obec bude důsledně
hlídat, aby nikdo svévolně neničil veřejnou zeleň. Veškeré prohřešky budou dle zákona tvrdě pokutovány.
Zastupitelstvo

Vítání občánků – 23. 5. 2015
V sobotu 23. května se konalo slavnostní
přivítání nově narozených občánků
v modrém salonku v kulturním domě.
Rodiče se přišli s námi podělit o štěstí,
které je v narození jejich malých potkalo.
Jedná se o Adámka Tomáška, Petříka
Hajšmana, Leničku Samcovou, Janičku
Karbusickou a Josífka Kapouna. Starší
kamarádi jim přišli zahrát, zazpívat i
přednést básničku.

Malí gratulanti:
Katka, Adélka, Barunka, Šárka, Vojta, Radek a Dan

Vzpomínka na konec války
Dne 2. května jsme si připomněli konec
2. světové války. Je to mu již 70 let, co
skončilo období, kdy naše ves prošla
obrovskými změnami obyvatelstva,
změnami majetkovými i politickými, a
to několikrát v relativně krátké době.
Připomněli jsme si tato léta malou
rekonstrukcí dějinných událostí z 6. 5.
1945, kdy převzala nad naší obcí správu
armáda Spojených států amerických. Při
této příležitosti jsme zorganizovali
malou ukázku bojové techniky té doby.
Před hasičskou zbrojnicí připravili naši
hasiči občerstvení, o dobovou hudbu se staral pan Lukáš
Jindra. Děkujeme za zapůjčení dobového gramofonu panu
Kapounovi. Velmi vstřícně se k naší vzpomínce postavili
členové Klubu vojenské historie posádkového velitelství
v Dobřanech v čele se svým velitelem panem Miloslavem
Fajfrem, kteří zajistili historická vozidla.
Libor Oplt

Promítání v KD
Toho samého dne jsme v KD zhlédli film Chlumčany – vesnice ve stínu historie. Námět, scénář i režii filmu vytvořil
pan Stanislav Dvořák z Chlumčan, kameru, střih a zvuk měl na starosti David Markovič, celým filmem provázel slovem
Martin Stránský. Ve snímku jsme mohli porovnat život v Sudetech (Dobřanech) a v protektorátu (Chlumčany). Pan
Dvořák v tomto dokumentu pátrá po osudech pěti občanů z Chlumčan.
M. Beštová

Setkání kronikářů
Tentokrát jsme byli pozváni do Domu historie Holýšovska. Kromě
informací ohledně psaní kronik jsme měli možnost prohlédnout si
prostory tohoto muzea. Velmi překvapivá informace pro mne byla,
že v Holýšově existoval za války koncentrační tábor pro ženy.
Pokud se chcete dovědět více, můžete expozici navštívit ve dnech:
pondělí
zavřeno
úterý – pátek
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
sobota – neděle
13:00 – 17:00
Bližší informace získáte na stránkách města Holýšov.
M. Beštová

Pozvánka na kurs první pomoci
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš si vás dovoluje pozvat na kurs první pomoci, který se bude konat v hasičské
zbrojnici v sobotu 6. června od 14 hodin. Přednášet bude lektor ZZSPK. Zveme všechny občany, kteří se chtějí přiučit,
co dělat, aby v případě nouze dokázali poskytnout první pomoc, než dorazí odborníci. Součástí kurzu budou praktické
ukázky.
Jiří Duchek

Fotbalistické okénko
Fotbalové jaro se pomalu chýlí do finiše. Mladší
přípravka má střídavé výsledky na úkor toho, že musí doplňovat tým starší přípravky, protože (nevím proč) je zde velká
marodka. Starší přípravka neustále prohrává zase z důvodu, že
není tým věkově ucelený. Není to ale tak důležité. Hlavní je se
naučit základy fotbalu, a ty pak s přibývajícím věkem
dopilovat.
Mladší přípravka sehrála turnaj ve Stodě 17. 5. a
porazila domácí Stod 5:2, čímž se umístila na 4. místě z pěti
mužstev. Navíc náš hráč Matěj Brokeš byl vyhlášen nejlepším

hráčem turnaje. Dobře se předvedl i Kuba Kraffer. Starší
přípravka hrála tuto sobotu také ve Stodě. Skončila bohužel
osmá z osmi mužstev, ale kromě velkých „přídělů“ dokázali
také porazit domácí Stod 1:0, což bylo velké překvapení. Dále
zveme naše fandy na turnaj do Dobřan a domácí finále 14. 6.
od 8 hodin.
Naše Áčko dále klopýtá od výhry k výhře se
zaťatými zuby. Už to není tak pěkná a jednoznačná hra, jak

někteří naši fandové říkají, ale s tak úzkým kádrem, ještě k tomu pronásledovaným zraněními, je to obrovský úspěch, ať
si říká, kdo chce, co chce.
Naše výsledky:
Chotěšov B - Vstiš
2:2
Vedli jsme 2:0, ale byli jsme rádi, že jsme
vůbec dohráli v jedenácti, a to hlavně
z důvodu indisponovaných dvou hráčů. Domácí měli kádr doplněn o několik hráčů z „A“
týmu.

Vstiš – Blovice 3:0
Začalo se kvůli dešti později, soupeř měl také několik hráčů z „A“
týmu, ale přesto jsme to zvládli, hlavně díky herní trpělivosti.
Zdemyslice – Vstiš
0:2
Se štěstím se z horké půdy povedlo přivézt cenné body, když Dan
Malý ještě na konci neproměnil penaltu.
Vstiš – Záluží
3:1
V poločase jsme prohrávali 1:0 s kvalitním soupeřem, co se týče
hlavně hry dopředu. Skóre se podařilo otočit, když první penaltu Dan Malý neproměnil a druhou Martin Korčík ano,
když se zaskvěl hattrickem. K tomuto utkání bych chtěl dodat, že nám definitivně zajistilo postup do nejvyšší okresní
soutěže. Blahopřejeme.
Jan Kraus

Rozloučení
V květnu 2015 nás navždy opustila paní Anna Frömmelová.

Z dění v obci obrazem
Budování kanalizačních přípojek pokračuje…

S gratulací jsme navštívili u příležitosti diamantové svatby manžele Rusnákovy.

A ke zlaté svatbě jsme gratulovali manželům Bezděkovým.

A své jubileum oslavila i paní Jindřiška Hřebcová.

Zachováváme tradice – příprava májky.

Upozorňujeme občany, že dne 19. června se koná na fotbalovém hřišti soukromá akce
s hudební produkcí.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. června 2015. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek
přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem
V poslední době se ozvaly hlasy, že by zastupitelé měli více spolupracovat s občany. Nuže dobrá, ale co si pod
tím pojmem vlastně máme představit? Jak má taková spolupráce vůbec vypadat? Co všechno obnáší? Jak už napovídá
samotné slovo, jedná se to, že dva nebo více jedinců pracují spolu neboli dohromady. Aktivita se předpokládá na obou
(nebo všech) stranách. Spolupráce tedy v žádném případě není o tom, že jeden pracuje a druhý pasivně čeká, co mu
pracující strana naservíruje až pod nos. Spolupráce znamená, že přiložit ruku k dílu musí všichni zúčastnění. Jinak se
nejedná o spolupráci, ale službu. A nutno si uvědomit, že zastupitel není slouha. Zastupitel je od slova zastupovat. Zastupovat a hájit zájmy spoluobčanů, kteří jej volili, nikoli jim posluhovat nebo dokonce podlézat. Zatím to ale vypadá
tak, že si hodně lidí oba pojmy plete. Nemohu se zbavit dojmu, že si valná část spoluobčanů myslí, že zastupitel je jejich služebník. „Milý zastupiteli, volil jsem tě, takže teď očekávám, že se vzdáš svého volného času a budeš dělat to, co
mi na očích uvidíš, nebo ještě lépe, sám vytušíš, co by se mi líbilo, a nějak už se podle toho zařídíš. A nepočítej s tím, že
ti v tom budu pomáhat, že za tebou budu chodit s podněty a nápady a nedej Bože, že taky sám něco udělám. To mě ani
nenapadne. To přece není moje starost. Dal jsem ti hlas, a to ti musí stačit. Já si teď počkám, co si pro mě připravíš, ale
běda ti, jak se mi to nebude líbit.“ Zní to tvrdě? Možná. Ale realita je bohužel taková.
V naší obci žije několik stovek obyvatel, zastupitelů je sedm. Při posledních volbách místní občané prokázali
to, jak moc jim leží osud Vstiše na srdci tím, že se nepodařilo sestavit ani jednu protikandidátku k té, na níž byli zapsáni
minulí zastupitelé. Našlo se pouze osm lidí, kteří byli ochotni riskovat, že v příštích čtyřech letech se budou muset vzdát
velké části svého volného času a místo toho, že si budou užívat času se svými blízkými, stráví mnoho a mnoho hodin
nudnými schůzemi, běháním po úřadech, pročítám všemožných lejster a podobnými radostmi, které práce zastupitele
obnáší. A věřte, že pro peníze to opravdu nikdo nedělá. V obci jako je Vstiš, se na tom zbohatnout opravdu nedá. Není
tedy ani co závidět. Kdyby nebylo smyslu pro zodpovědnost, který velí neutíkat od rozdělané práce, většina současných
zastupitelů by už zastupiteli nebyla. Protože ale projekt budování kanalizace je pro obec mimořádně důležitý, rozhodli
jsme se znovu kandidovat. Bylo pro nás obrovským zklamáním, že se nikdo další nenašel.
Jak moc občany zajímá dění ve Vstiši je zřejmé i z toho, kolik lidí navštěvuje veřejná zasedání zastupitelstva.
Z celé obce máme pouze dva pravidelné návštěvníky – pana Príhodu a pana Faltýna. Čas od času se ukáže ještě někdo,
většinou ale jen když potřebuje něco sám pro sebe. Nestává se, že by se objevil návštěvník, který si jen tak přišel poslechnout, o čem se jedná a rovnou na místě se vyslovil, co si o plánech zastupitelů myslí. Rovněž chuť přispívat do
Zpravodaje je tak „obrovská“, že máme v poslední době problém, jak zaplnit jeho stránky. V minulosti míval 12 stran,
aktuálně zpravidla stěží zaplníme osm. Nemyslím si ale, že by to byla chyba zastupitelů.
Je mi jasné, že jsem teď svými řádky hodně lidí naštvala. Ale to je možná nakonec dobře. Vztek je pořád lepší
emoce, než lhostejnost. Mám-li vztek, mám alespoň potenciál k nějakému činu. Účelem tohoto malého zamyšlení ale
přesto nebylo nikoho nazlobit. Spíš jsem chtěla docílit, abychom se probudili z jakési pasivní letargie, která tady panuje.
Přestaňme přemýšlet nad tím, co může obec udělat pro nás, ale začněme myslet na to, co můžeme my sami udělat pro
obec. Chceme-li, aby se nám tu společně dobře bydlelo, abychom tu skutečně žili, nejen přežívali, musíme se začít
snažit úplně všichni. Nesmíme jen čekat, že někdo jiný to udělá i za nás, sedět doma na zadku dle hesla „kdo nic nedělá,
nic nezkazí“ a případně jenom kritizovat. Za pár let by se totiž mohlo stát, že v obci nebude nikdo, kdo by byl ochoten
dělat něco pro ostatní a Vstiš by se pak proměnila v seskupení jednotlivců, kteří si budou hrát každý jen na svém pomyslném písečku. Abych však nebyla nespravedlivá, pořád je mezi námi stále dost těch, kteří jsou ochotni přiložit ruku
k dílu a mají chuť dělat něco pro ostatní. I nadšencům ale jednou dojde síla, zejména pokud necítí podporu.
Přeji všem krásný začátek léta
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 18. 05. 2015
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
241. výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2014, tj. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2014
ZO schvaluje:
211.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Mgr.. Jiřím Křišťanem a Ing. Evou Křišťanovou, oba
bytem Družstevní 1719/1, Plzeň, umístění přípojky na stp.č. 49/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 84
212.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Vendulou Populovou, bytem Vstiš 16, umístění
přípojky na stp.č. 45/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš
213.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Veronikou Kapounovou, bytem Vstiš 63, umístění
přípojky na stp.č. 1/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
214.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Josefem Havlíčkem a Alenou Havlíčkovou, oba
bytem Vstiš 4, umístění přípojky na stp.č. 7 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
215.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na stp.č. 9/1, p.č. 2896 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
216.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš
2, umístění přípojky na p.č. 11/1, p.č. 11/3 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
217.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností Stavby ČR holding a.s., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na stp.č. 12/1 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č. 12/1
218.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Evou Kraftovou, bytem Nýřanská 1277/4, Plzeň,
umístění přípojky na stp.č. 90, p.č. 791/1, 1996/1, 2008/1 a p.č. 2008/21 v obci a k.ú. Vstiš, pro E 34
219.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Alenou Hazuchovou, bytem Vstiš 113, umístění
přípojky na stp.č. 119, p.č. 2008/1 a p.č. 2008/17 v obci a k.ú. Vstiš
220.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Hodkem, bytem Vstiš 128, umístění
přípojky na stp.č. 122 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
221.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Reném Achardem, bytem Vstiš 108, umístění
přípojky na stp.č. 100, p.č. 896/3 a p.č. 2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
222.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se společností V-FARMA, s.r.o., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na p.č. 961/28 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č.
194/4
223.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Martinem Stuchlem, bytem Plzeňská 612, Stod,
umístění přípojky na p.č. 827/17 a p.č. 2018/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 824/17
224.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Petrem Švecem, bytem Vstiš 166, umístění přípojky
na stp.č. 103/3 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš
225.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jindřichem Soukupem, bytem Příčná 426, Město
Touškov, umístění přípojky na p.č. 1865/7 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 183
226.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Viktorem Marešem, bytem Smetanova 595, Dobřany,
umístění přípojky na p.č.1865/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 1865/4
227.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Václavem Maškem, bytem Chlumčanská 992,
Dobřany, umístění přípojky na stp.č. 69/1 a p.č. 18655/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 144
228.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Marií Šlaisovou, bytem Vstiš E 42 a Pavlem Šlaisem,
bytem Střední 1474/4, Plzeň, umístění přípojky na p.č.1865/50 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
229.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Janem Jirkou, bytem Vstiš E 58, umístění přípojky na
p.č.1865/82 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
230.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Oldřichem Šimšou a Janou Šimšovou, oba bytem
Nade Mží 683/8, Plzeň,umístění přípojky na p.č.1865/48 a p.č.1865/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 48
231.
uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jiřím Beránkem a Agnesou Beránkovou, oba bytem
Vstiš 160, umístění přípojky na p.č.1865/86 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
232.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 47/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Dušanem Vaněm,
bytem Vstiš 14
233.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Janem Šmrhou, bytem
Sladovnická 194/29, Plzeň, pro čp. 48
234.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 885/2, pč. 2008/1 a p.č. 2008/19 v obci a k.ú.Vstiš
s Václavem Strejcem a Růženou Strejcovou, oba bytem Vstiš 131

235.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 5/1, stp.č. 5/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú.Vstiš s Ivanou
Průchovou, bytem U Borského parku 1213/3, Plzeň, pro čp. 5
236.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 124, p.č. 1147/1, p.č. 1147/2 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú.Vstiš
s Miloslavem Kydlíčkem a Monikou Kydlíčkovou, oba bytem Vstiš 129
237.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 134 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Jaroslavou Šimkovou,
bytem Kralovická 1479/20, Plzeň, Stanislavem Wohlgemuthem a Věrou Wohlgemuthovou, oba bytem Kyjevská 1938/62,
pro čp. 137
238.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1871/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Šárkou Čejkovou,
bytem Vstiš E 96
239.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 68/3 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Helenou
Korschinskou, bytem Vstiš 139
240.
uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš se společností Bent Holding, a.s., se sídlem
třída Tomáše Bati 3910, Zlín, pro stp.č. 318 (garáže ČSAD)
242.
uzavření a podpis dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., Projektový
ateliér, se sídlem Nad Šárkou 60, Praha, týkající se Změny č. 1 Územního plánu Vstiš
243.
uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s JUDr. Václavem Jílkem a Hanou Jílkovou, oba
bytem Radimova 136/27, Praha týkající se umístění kanalizačního řadu – větev A1-1, včetně práva přístupu ke stavbě za
účelem údržby, na pozemku stp.č. 21/1 v k.ú. a obci Vstiš
246.
uzavření a podpis nájemní smlouvy s p. Petrem Maškem, bytem Vstiš 66 na část pozemku p.č. 2008/23 o výměře 5,4
m2 z důvodu umístění autobusové zastávky
ZO ukládá:
244. obeslat dotčené majitele okolních nemovitostí u pozemku p.č. 1888/1 z důvodu uvedení pozemku do původního stavu,
dále majitele el.instalace a ohniště s eternitem navíc pozvat k projednání této věci na obecní úřad
245. zjistit odpovědi na otázky ohledně zpracování návrhu územního plánu

Pozvánka na veřejná zasedání zastupitelstva
V poslední době se množí dotazy na termíny veřejných zasedání zastupitelů obce, proto znovu připomínáme, že každé
třetí pondělí v měsíci můžete přijít v 19.00 hodin na obecní úřad. Budete vždy vítáni. Informace o programu jsou
vždy na webových stránkách obce a na úřední desce před bývalou školou.

Důležité upozornění – územní plán!!!
Upozorňujeme spoluobčany, že poslední termín na podání připomínek k návrhu nového územního plánu obce je
4. června 2015 paní Růžičkové do Stoda (MěÚ Stod).

Důležité upozornění občanům
ohledně připojení ke kanalizaci
Vážení spoluobčané,
protože se blíží termín, kdy bude dokončena první etapa budování kanalizace a pořád se v našich řadách nachází dost
těch, kteří stále váhají, zda se připojit, nebo pokračovat ve svém dosud zavedeném způsobu likvidace odpadních vod,
máme pro Vás několik důležitých informací, které by Vám mohly v rozhodování trochu pomoci. Zákon je neúprosný, a
pokud v obci funguje kanalizace, velí všem, aby se na ni připojili. Nikomu do budoucna už proto nebude povolena

čistička odpadních vod, žumpa nebo dokonce septik. Ti, co budou nově stavět, mají tedy jasno. Jak se ale zákon dotkne
těch, kteří aktuálně žumpu nebo septik mají? Odpověď je jednoduchá. Ten, kdo se nepřipojí na kanalizaci, musí se
připravit na to, že bude povinen pravidelně předkládat potvrzení o tom, že nechal svůj odpad ekologicky zlikvidovat –
tedy odvézt specializovanou firmou na čističku do Dobřan. Jeden vývoz stojí mezi 2-3 tisíci korun. Je to jistě nemalá
částka. A kdo by si myslel, že se mu to podaří obelstít tím, že jednou do roka nechá žumpu vyvést a pak bude splašky
likvidovat nějak jinak, má smůlu, protože objem odpadů musí odpovídat spotřebě vody a počtu obyvatel v domácnosti.
Potěšeni nebudou ani ti, kdož si dosud nechávali vyvážet žumpy pracovníky V-farmy, což vyšlo pochopitelně mnohem
levněji. To už ale nebude možné, protože V-farma není firmou oprávněnou k takovému odvozu (nemůže vám tedy
vydat potřebné potvrzení) a na pole už se fekálie vyvážet nesmí. Rovněž už nebude možné používat trativody. Všichni
mají tedy dvě možnosti – připojit se ke kanalizaci, platit pravidelně stočné a být bez starostí, nebo zachovat stávající
stav a připravit se na pravidelné kontroly pracovníků z ochrany životního prostředí. A pochopitelně počítejte s tím, že
budete v tomto případě muset sáhnout hlouběji do peněženky a smířit se s případným postihem, pokud nedoložíte, že
vše proběhlo v souladu se zákonem. Když si to tedy spočítáme, kanalizace vychází i se všemi momentálními výdaji
pořád jako nejlevnější varianta. A navíc je tu ještě jedna poměrně slušná motivace, proč se připojit co nejdříve. Jak jsme
již informovali, za přípojku platí aktuálně každá nemovitost 5 000 Kč. Kdo se ale bezdůvodně nepřipojí do konce
června 2015 a bude se chtít připojit v budoucnu, zaplatí pětinásobek – tedy 25 000 Kč, což už je citelný zásah do rodinného rozpočtu. Všechny váhající proto vyzýváme, aby se rozhodli rychle.
Zastupitelstvo

Zpráva z resortu životního prostředí
Protože se ve Vstiši v poslední době rozmáhá nešvar neoprávněného a neodborně prováděného prořezu stromů
a podobné prohřešky proti zákonu, je na místě uvést některá důležitá fakta, která jasně vyplývají ze stávající legislativy.

Zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. (výňatky)
§ 7 - Ochrana dřevin
(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů,
včetně pokácení dřevin.
§ 8 - Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních
pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v
rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti
oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.
§ 9 - Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s
předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na
zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního
prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.
(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.
§ 86 - Odstranění následků neoprávněných zásahů
(1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit
ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje
orgán ochrany přírody.
(2) Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen z části, následky nedovoleného
jednání.
(3) Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody
podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.
§ 87 - Přestupky
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,
b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,
c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich
přirozeného vývoje,
d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,
e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,
g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9,
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,
i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.
j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin,
l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany
přírody.
(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení
zvláště chráněného území,
b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo, nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,
c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá
zvláště chráněné živočichy,
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám,
plevelům a při hygienických opatřeních,
e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,
f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,
g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle
§ 10,
h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,
i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.
(3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,
b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do
jeho životního prostředí,

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,
d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,
e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4
f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k
vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3
h) h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66
i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv,
nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního
předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,
j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,
k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),
l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57
m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě
nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
přírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo
rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.
(4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až
dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích.
A protože výše citovaný zákon je poněkud složitý, shrňme si to nejdůležitější, co z něj pro nás všechny plyne.
Je zkrátka zakázáno bez patřičného povolení jakkoli zasahovat do veřejné zeleně, na obecní pozemky vysazovat neschválené rostliny, kácet a ničit stávající porost, neodborně prořezávat větve stromů nebo jinak zasahovat do jejich
celistvosti (například do kmenů navrtávat otvory a něco do nich umisťovat). Upozorňujeme, že obec bude důsledně
hlídat, aby nikdo svévolně neničil veřejnou zeleň. Veškeré prohřešky budou dle zákona tvrdě pokutovány.
Zastupitelstvo

Vítání občánků – 23. 5. 2015
V sobotu 23. května se konalo slavnostní
přivítání nově narozených občánků
v modrém salonku v kulturním domě.
Rodiče se přišli s námi podělit o štěstí,
které je v narození jejich malých potkalo.
Jedná se o Adámka Tomáška, Petříka
Hajšmana, Leničku Samcovou, Janičku
Karbusickou a Josífka Kapouna. Starší
kamarádi jim přišli zahrát, zazpívat i
přednést básničku.

Malí gratulanti:
Katka, Adélka, Barunka, Šárka, Vojta, Radek a Dan

Vzpomínka na konec války
Dne 2. května jsme si připomněli konec
2. světové války. Je to mu již 70 let, co
skončilo období, kdy naše ves prošla
obrovskými změnami obyvatelstva,
změnami majetkovými i politickými, a
to několikrát v relativně krátké době.
Připomněli jsme si tato léta malou
rekonstrukcí dějinných událostí z 6. 5.
1945, kdy převzala nad naší obcí správu
armáda Spojených států amerických. Při
této příležitosti jsme zorganizovali
malou ukázku bojové techniky té doby.
Před hasičskou zbrojnicí připravili naši
hasiči občerstvení, o dobovou hudbu se staral pan Lukáš
Jindra. Děkujeme za zapůjčení dobového gramofonu panu
Kapounovi. Velmi vstřícně se k naší vzpomínce postavili
členové Klubu vojenské historie posádkového velitelství
v Dobřanech v čele se svým velitelem panem Miloslavem
Fajfrem, kteří zajistili historická vozidla.
Libor Oplt

Promítání v KD
Toho samého dne jsme v KD zhlédli film Chlumčany – vesnice ve stínu historie. Námět, scénář i režii filmu vytvořil
pan Stanislav Dvořák z Chlumčan, kameru, střih a zvuk měl na starosti David Markovič, celým filmem provázel slovem
Martin Stránský. Ve snímku jsme mohli porovnat život v Sudetech (Dobřanech) a v protektorátu (Chlumčany). Pan
Dvořák v tomto dokumentu pátrá po osudech pěti občanů z Chlumčan.
M. Beštová

Setkání kronikářů
Tentokrát jsme byli pozváni do Domu historie Holýšovska. Kromě
informací ohledně psaní kronik jsme měli možnost prohlédnout si
prostory tohoto muzea. Velmi překvapivá informace pro mne byla,
že v Holýšově existoval za války koncentrační tábor pro ženy.
Pokud se chcete dovědět více, můžete expozici navštívit ve dnech:
pondělí
zavřeno
úterý – pátek
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
sobota – neděle
13:00 – 17:00
Bližší informace získáte na stránkách města Holýšov.
M. Beštová

Pozvánka na kurs první pomoci
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš si vás dovoluje pozvat na kurs první pomoci, který se bude konat v hasičské
zbrojnici v sobotu 6. června od 14 hodin. Přednášet bude lektor ZZSPK. Zveme všechny občany, kteří se chtějí přiučit,
co dělat, aby v případě nouze dokázali poskytnout první pomoc, než dorazí odborníci. Součástí kurzu budou praktické
ukázky.
Jiří Duchek

Fotbalistické okénko
Fotbalové jaro se pomalu chýlí do finiše. Mladší
přípravka má střídavé výsledky na úkor toho, že musí doplňovat tým starší přípravky, protože (nevím proč) je zde velká
marodka. Starší přípravka neustále prohrává zase z důvodu, že
není tým věkově ucelený. Není to ale tak důležité. Hlavní je se
naučit základy fotbalu, a ty pak s přibývajícím věkem
dopilovat.
Mladší přípravka sehrála turnaj ve Stodě 17. 5. a
porazila domácí Stod 5:2, čímž se umístila na 4. místě z pěti
mužstev. Navíc náš hráč Matěj Brokeš byl vyhlášen nejlepším

hráčem turnaje. Dobře se předvedl i Kuba Kraffer. Starší
přípravka hrála tuto sobotu také ve Stodě. Skončila bohužel
osmá z osmi mužstev, ale kromě velkých „přídělů“ dokázali
také porazit domácí Stod 1:0, což bylo velké překvapení. Dále
zveme naše fandy na turnaj do Dobřan a domácí finále 14. 6.
od 8 hodin.
Naše Áčko dále klopýtá od výhry k výhře se
zaťatými zuby. Už to není tak pěkná a jednoznačná hra, jak

někteří naši fandové říkají, ale s tak úzkým kádrem, ještě k tomu pronásledovaným zraněními, je to obrovský úspěch, ať
si říká, kdo chce, co chce.
Naše výsledky:
Chotěšov B - Vstiš
2:2
Vedli jsme 2:0, ale byli jsme rádi, že jsme
vůbec dohráli v jedenácti, a to hlavně
z důvodu indisponovaných dvou hráčů. Domácí měli kádr doplněn o několik hráčů z „A“
týmu.

Vstiš – Blovice 3:0
Začalo se kvůli dešti později, soupeř měl také několik hráčů z „A“
týmu, ale přesto jsme to zvládli, hlavně díky herní trpělivosti.
Zdemyslice – Vstiš
0:2
Se štěstím se z horké půdy povedlo přivézt cenné body, když Dan
Malý ještě na konci neproměnil penaltu.
Vstiš – Záluží
3:1
V poločase jsme prohrávali 1:0 s kvalitním soupeřem, co se týče
hlavně hry dopředu. Skóre se podařilo otočit, když první penaltu Dan Malý neproměnil a druhou Martin Korčík ano,
když se zaskvěl hattrickem. K tomuto utkání bych chtěl dodat, že nám definitivně zajistilo postup do nejvyšší okresní
soutěže. Blahopřejeme.
Jan Kraus

Rozloučení
V květnu 2015 nás navždy opustila paní Anna Frömmelová.

Z dění v obci obrazem
Budování kanalizačních přípojek pokračuje…

S gratulací jsme navštívili u příležitosti diamantové svatby manžele Rusnákovy.

A ke zlaté svatbě jsme gratulovali manželům Bezděkovým.

A své jubileum oslavila i paní Jindřiška Hřebcová.

Zachováváme tradice – příprava májky.

Upozorňujeme občany, že dne 19. června se koná na fotbalovém hřišti soukromá akce
s hudební produkcí.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. června 2015. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek
přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
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