JAK EŠIT PROBLÉMY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

ZELE
1)

Chcete i pot ebujete pokácet strom na vlastním pozemku i ve ejném pozemku?

Povolení ke kácení mimolesních d evin v zastav né i nezastav né ásti m sta vydává podle
zákona 114/92 Sb. zdejší odbor stavebního ú adu a životního prost edí (SÚaŽP)…..tel.: 474 616 435.
Výše uvedená informace se vztahuje na k.ú. Jirkov, tj. Jirkov, Starý B ezenec, ervený Hrádek a
Jind išská.
Kácení d evin se povoluje v období vegeta ního klidu, tj. od 1.11 – 31.3. Pouze ve výjime ných
p ípadech lze povolit kácení d evin ve vegeta ním období, tj. od 1.4. – 31.10.
O toto povolení je nutné žádat v p ípad , že:
a) strom se nachází na pozemku, který je vlastnictví fyzické osoby a jeho obvod kmene je ve
výšce 130 cm nad zemí v tší než 80 cm, p ípadn se jedná o ke ový porost, jehož rozloha
p esahuje 40 m2.
b) vlastníkem pozemku, na kterém se strom i ke ový porost nachází, je právnická osoba i
fyzická osoba s oprávn ním podnikat ( zde obvod kmene nerozhoduje a u ke nerozhoduje
rozloha – žádá se vždy).
O toto povolení není nutné žádat v p ípad , že:
a) strom se nachází na pozemku, který je vlastnictví fyzické osoby a jeho obvod kmene je ve
výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm, p ípadn se jedná o ke ový porost, jehož rozloha
nep esahuje 40 m2.
b) je-li stavem d eviny bezprost edn ohrožen lidský život i zdraví, nebo jestliže hrozí škoda
velkého rozsahu, m žete kácet bez povolení. Kácení však musí být oznámeno do 15-ti dn od
dokonání díla ( oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost).
c) kácení, k n muž existuje oprávn ní podle zvláštních p edpis , musí být také oznámeno a to
do 15-ti dn p ed provedením zásahu.
Úplná žádost musí obsahovat:
• jméno žadatele
• adresu bydlišt
• pozemkové parcelní íslo a katastrální území
• výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 3 m síce)
• situa ní plánek
• pokud se jedná o nájemce – musí být doložena nájemní smlouva a souhlas vlastníka i
vlastník daného pozemku
Žádat smí pouze vlastník i vlastníci pozemku nebo nájemce, ale pouze se souhlasem vlastníka i
vlastník pozemku. Tuto žádost je možno dostat na zdejším SÚaŽP.
O žádost se rozhoduje ve správním ízení.

2) Jste sv dkem ni ení ve ejné zelen ?
Volejte M stskou policii tel.: 474 616 416 nebo 156, odbor SÚaŽP tel: 474 616 435 nebo odbor
majetku m sta a útvar investic (MMaÚI) tel: 474 616 443.
3) Nejste spokojeni s údržbou ve ejné zelen ve Vašem okolí?
V sou asné dob jsou garantovány minimáln 2 se e ve ejných travnatých ploch. V p ípad , že
v rámci této údržby budou n které pozemky ve Vašem okolí vynechány, kontaktujte zdejší odbor
MMaÚI tel.: 4747 616 443.
4) Chcete sami vysadit d eviny na ve ejném prostranství?
P i výsadb je nutné vzít v úvahu ochranná pásma inženýrských sítí a z tohoto d vodu Vám
doporu ujeme kontaktovat zdejší odbor MMaÚI tel.: 474 616 443, který prov í Vámi navrženou
lokalitu ze zmín ného hlediska a z hlediska územního plánu. Rovn ž je možné uzav ít dohodu o
podílu m sta na této výsadb podle finan ních prost edk pro p íslušný rok ur ených pro tento
ú el.
5) Vypaluje n kdo trávu nebo spaluje mokré rostlinné zbytky?
Kontaktujte M stskou policii tel.: 474 616 416 nebo 156, odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435 nebo
odbor MMaÚI tel: 474 616 443. Rostlinné zbytky napadené chorobami je možné spalovat pouze
se souhlasem odborem SÚaŽP.
6)

Chcete nebo pot ebujete zabrat ve ejné prostranství?
Vzor žádosti o zábor ve ejného prostranství se nachází na www.jirkov.cz a informace s tím
související budou poskytnuty na zdejším odboru MMaÚI tel.: 474 616 442.

VETERINÁRNÍ PÉ E
1) Našli jste toulavého psa?
Kontaktujte MVDr. Halounka tel.: 474 654 160 (útulek) nebo mobil. tel.: +420 603 27 27 06,
nebo M stskou policii tel.: 474 616 416.
2) Našli jste voln žijící zví e, které nem že p ežít bez lidské pomoci?
Kontaktujte Podkrušnohorský lesopark tel.: 474 629 917, nebo MVDr. Halounka tel.: 474 654
160 (útulek) nebo mobil. tel.: +420 603 27 27 06.
3)

Došlo k napadení lov ka zví etem?
Kontaktujte Policii R tel.: 474 614 211, vyhledejte pomoc ošet ujícího léka e – nebezpe í
vztekliny.

4) Našli jste uhynulé zví e?
V p ípad , že jste našli uhynulé zví e, kontaktujte MVDr. Halounka tel.: 474 654 160 (útulek)
nebo mobil. tel.: +420 603 27 27 06, nebo zdejší odbor MMaÚI tel.: 474 616 443. Uhynulá
zví ata musí být odevzdány do kafilerního boxu.

5) Máte zájem o pejska z útulku?
kontaktujte MVDr. Halounka mobil. tel.: +420 603 27 27 06 nebo p ímo útulek v Jirkov
tel.: 474 654 160.
6) Jste sv dkem týrání zví ete?
Kontaktujte veterinární inspektorát v Chomutov tel.: 474 628 274 nebo, M stskou policii tel.:
474 616 416, nebo zdejší odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435. P íslušný rozhodnout ve v ci je odbor
životního prost edí M stského ú adu v Chomutov tel.: 474 637 111.
7) V p ípad výskytu hlodavc mimo kanalizaci
jedná se o 3. stupe zamo ení a je nutné tuto informaci p edat zdejšímu odboru MMaÚI tel.: 474
616 443. Povinnost provedení deratizace je stanovena vlastníku nemovitosti. Položení návnad na
ve ejném prostranství zajistí zdejší odbor MMaÚI.

Odpady
1)

Byli jste sv dky založení nepovolené skládky?
Vzhledem k tomu, že je nutné okamžit zjistit totožnost pachatele, kontaktujte M stskou
policii tel.: 474 616 416 nebo Policii R tel.: 474 614 211 nebo odbor MMaÚI tel.: 474
616 443.

2)

Jste fyzická osoba s oprávn ním k podnikání nebo právnická osoba a Vaší inností vzniká
odpad?
Podle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech, musíte mít zajišt né využití nebo zneškodn ní
t chto odpad .

3)

Jste vlastníkem pozemku, na kterém se nachází nepo ádek a dochází tím k narušování vzhledu
obce?
Podle zákona . 128/2000 Sb. o obcích, musíte tento nepo ádek odstranit na vlastní náklady.

Voda
1)

Byli jste sv dky zne išt ní vod?
Vzhledem k tomu, že je nutné okamžit zjistit totožnost pachatele, kontaktujte M stskou
policii tel.: 474 616 416 nebo Policii R tel.: 474 614 211 nebo odbor SÚaŽP tel.: 474
616 435.

2)

Chcete nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?
Jestliže jste fyzická osoba obra te se na zdejší odbor SÚaŽP. Formulá žádosti o nakládání s
vodami se nachází na www.jirkov.cz V p ípad fyzické osoby s oprávn ním k podnikání nebo

právnické osoby je nutné se obrátit na odbor životního prost edí M stského ú adu v
Chomutov tel.: 474 637 111.
3)

Co d lat v p ípad ropné havárie?
Kontaktujte Hasi ský záchranný sbor tel.: 150 dále M stskou policii tel.: 474 616 416 nebo
Policii R tel.: 474 614 211 nebo odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435.

4)

Co d lat p i zatopení Vaší nemovitosti v p ípad extrémních vodních srážek ?
Obra te se s žádostí o pomoc na Sbor dobrovolných hasi v Jirkov tel.: 474 659 456. V
p ípad ucpání kanalizace je nutné se obrátit na jejího správce t.j. deš ová kanalizace Podnik
služeb Jirkov s.r.o. tel.: 474 699 461 nebo splašková kanalizace tel.: 474 667 065.

Ovzduší
1) Jste sv dky spalování odpad ?
Vzhledem k tomu, že je nutné okamžit zjistit totožnost pachatele, kontaktujte M stskou policii
tel.: 474 616 416 nebo Policii R tel.: 474 614 211 nebo odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435.
2) Chcete si ud lat táborák ?
Jako palivo použijte suchou p írodní d evní hmotu. V p ípad použití zahradních krb nebo
grilovacích za ízeních lze spalovat krom suché d evní hmoty také d ev né uhlí, d ev né brikety
a plynná paliva ur ená výrobcem. Uvedené materiály nesmí býti kontaminovány chemickými
látkami. Doporu ujeme ohlásit ohe Sboru dobrovolných hasi v Jirkov tel.: 474 659 456.
3) Co d lat v p ípad smogové situace ?
Omezte provoz motorových vozidel a využijte m stskou hromadnou dopravu.

