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Výzva občanům k údržbě dřevin rostoucích na soukromých pozemcích
Vážení občané a majitelé rekreačních nemovitostí,
obracíme se na Vás se žádostí o odstranění větví stromů a přerostlých keřů zasahujících ze soukromých pozemků
do veřejného prostranství, chodníků, místních a účelových komunikací, krajské komunikace, případně
zastiňujících dopravní značení bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců.
Přerostlé dřeviny ohrožují bezpečnou dopravu na komunikacích, zejména při výjezdech z obecní komunikace na
krajskou silnici, dochází také k poškozování soukromých vozidel, vozidel svozové společnosti a hasičského auta
JSDH Levínská Olešnice při svozu pytlů s tříděným odpadem.
O odstranění Vás žádáme ve smyslu ustanovení § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
a ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
a to nejpozději do 19.7.2021.
Prosíme Vás proto, prověřte své dřeviny a v případě přesahu na veřejné prostranství a komunikace proveďte
vhodným způsobem řez. Mějte, prosím, na paměti, že ošetření stromů je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich
poškození.
V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, po termínu 19.7.2021 bude postupně šetrným způsobem prováděno odstranění přesahujících dřevin pracovníkem obecního úřadu nebo pracovníky firmy Silnice LK a.s.
Ořezy budou provedeny pouze ze strany veřejných prostranství a místních komunikací, bez vstupu na soukromé
pozemky.
Obec je k tomuto postupu oprávněna na základě § 1016 Občanského zákoníku poté, co prokazatelným způsobem
vyzve vlastníky k odstranění přesahujících větví a tyto zůstanou i po přiměřené době neodstraněny.
Děkujeme a věříme, že prostřednictvím této výzvy bude zajištěna především větší bezpečnost nás všech.
Nosková Zdeňka, starostka obce

Vážení spoluobčané,
za pár dnů jsou tady po roce opět prázdniny a vesnice jsou plné dětí, proto Vás chceme požádat, abyste
obcí projížděli opatrně a měli na paměti, že děti jsou opravdu všude a občas jsou nepozorné.
Dále upozorňujeme, že vzhledem k dovoleným budou na obecním úřadě omezeny v době prázdnin
úřední hodiny.
Žádáme Vás tedy, pokud budete mít nějaký problém či žádost, nebo jakýkoliv jiný
požadavek, neváhejte nejprve kontaktovat starostku obce (724 181 526). Omezení úředních hodin bude
včas oznámeno na webových stránkách obce, úřední desce a prostřednictvím služby Infokanál.
Děkujeme za pochopení.
Krásné a příjemné léto, klidnou, pohodovou dovolenou a prázdniny Vám všem přeje obecní úřad
Levínská Olešnice .

Nabídka igelitových tašek na tříděný odpad
Obecní úřad nabízí k prodeji sadu tří tašek na tříděný odpad za cenu 45,- Kč. Tašky je možné si
zakoupit na obecním úřadě v úředních hodinách.
Tašky na tříděný odpad jsou vyrobeny z netkané textilie potažené polypropylenem. Tašky jsou
vybaveny suchým zipem na bocích, což umožňuje vzájemné spojení tašek. Jsou vhodné na třídění
odpadu do domácností a jsou omyvatelné.
Každá taška má odlišnou barvu ( zelená – sklo, žlutá – směsný plast a modrá – papír ) a je na ní
vyznačeno, jaký typ odpadu do které patří. Každý tak bude ihned vědět, kam má vyhodit plastový,
papírový nebo skleněný odpad. Všechny tašky jsou opatřené velkými pevnými uchy, takže v
momentě, kdy se taška naplní, lze ji pohodlně odnést a vysypat do příslušného kontejneru. Prázdnou
tašku snadno složíte do menších rozměrů a doma bude opět připravena k dalšímu použití.

