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Nikdo z komisí se nenakazil
(Dokončení ze str. 4)

Formou drive-in mohli lidé volit z au-
ta na stanovišti vybudovaném na ploše 
u zimního stadionu. „V prvním kole volilo 
formou drive-inu 56 voličů, ve druhém kole 
volilo 21 voličů z okresu Žďár nad Sázavou. 
O problémech nevím. My jsme vytipovali 
jen lokalitu, zbytek zajišťoval krajský úřad 
a armáda,“ vysvětluje úřednice města.

Jak potvrzuje David Marek z oddělení 
ostatních správních činností Krajského 
úřadu v Jihlavě, volby způsobem drive-
in proběhly hladce. „Nezaznamenali jsme 
žádný problém, vše se obešlo bez jakýchko-
liv excesů. Spolupráce s armádou byla per-
fektní jak ve Žďáru, tak i dalších městech 
s těmito volebními stanovišti,“ říká.

Jak David Marek upřesňuje pro ŽN, ve 
Žďáru n/S. byli nasazeni příslušníci 73. 

tankového praporu Přáslavice. Podporu 
ve věcech organizačních a logistických 
zabezpečovalo Krajské vojenské velitel-
ství v Jihlavě.

Pořadatelé voleb nasbírali cenné zkuše-
nosti. „Tyto volby byly právě v tomto směru 
mimořádné, nikdy v minulosti jsme v rámci 
organizačně technického zabezpečení voleb 
nic podobného neřešili,“ ohlíží se Marek. 
Krajský úřad dle jeho názoru celou akci 
zvládl v součinnosti s dalšími zaintereso-
vanými subjekty, tedy s armádou, měst-
ským úřadem, policií a hasiči bez problé-
mů. 

„Vše zafungovalo tak, jak mělo. Pokud 
bude i v budoucnu hlasování při volbách 
probíhat podobným způsobem, nabyté zku-
šenosti nepochybně zúročíme,“ dodává kraj-
ský úředník.  -lko-
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Listopadem nastává období vege-
tačního klidu, které potrvá zhru-
ba do konce března. V tomto ča-
se dochází k přirozenému útlumu 
fyziologických funkcí dřevin a také 
nehnízdí ptáci. Jde tedy o období 
vhodné ke kácení či větším reduk-
cím dřevin. 

Jak je to vůbec s povolením na 
kácení stromů – a na které práce 
povolení nepotřebujeme, a kdy se 
bez něho neobejdeme? 

Na otázky ŽN odpovídá Štěpán 
Krabec ze žďárské firmy Lanaři.cz, 
zaměřené na výškové a arboristické 
práce. Správou a údržbou stromů v 
městském prostředí se firma zabývá 
již od roku 2014.

Jak arborista radí, povolení nepo-
třebujeme, pokud se jedná o ovoc-
né stromy jako jabloň, třešeň, hru-
šeň ap. rostoucí na ploše evidované 
v katastru jako zahrada, zastavěná 
plocha, nádvoří a ostatních plochách 
využitých jako zeleň. „Povolení není 
potřeba ani na stromy, jejichž obvod 
je v prsní výšce (cca 130 cm) menší jak 
80 cm. Pokud stromy mají obvod větší 
nebo nespadají do kategorie ovocných 
dřevin, musí na ně být vydané povolení 
ke kácení dřevin,“ vysvětluje odbor-
ník. 

Povolení musíme mít např. u jeh-
ličnanu, kdysi vysázeného na naší 
zahradě, který může svým kořeno-
vým systémem narušovat budovu. 
O povolení ke kácení dřevin musí-

me zažádat na příslušném obecním 
úřadu a v žádosti popíšeme, o jaký 
strom se jedná. 

„Ideálně uvedete rod a druh (např. 
borovice lesní) a obvod stromu v prsní 
výšce. Musíte také doložit váš vlastnic-
ký vztah k pozemku a důvod žádosti 
o kácení. Prosím mějte na paměti, že 
padající listí na auto není důvodem ke 
kácení,“ poukazuje Štěpán Krabec.

Skutečný zdravotní stav stromu 
a jeho následný osud by měl vždy 
zjišťovat a určovat odborník na stro-
my v městském prostředí. „Arboris-
ta je schopen posoudit dle vizuálního 
hodnocení celkový zdravotní stav stro-
mu a navrhnout další postup. Kácení 
je až tou poslední možností,“ poukazu-
je odborník.

Dle zkušeností říká, že kácení vyso-
kých a přerostlých stromů v zahra-
dách může být často náročné. „Dob-
ře zvažte, jestli na to stačíte sami,“ radí 
Štěpán Krabec. 

Mnohdy se v okolí stromu nachází 
budovy, el. vedení či zahrada a strom 
není možné pokácet v celku. Strom 
na špatně dostupném místě pokácí 
Lanaři.cz po částech za pomoci stro-
molezeckých postupů.

„Zásah na stromu navrhnu po zhod-
nocení jeho stavu, poradíme s žádostí 
o kácení. Po domluvě zařídíme odvoz 
dřevního odpadu, vyfrézování pařezu 
či následnou novou vhodnou výsadbu,“ 
popisuje arborista firemní praxi.

 (PI)

Kdy na kácení stromů
potřebujeme povolení

Laboratoř čekají novinky
Laboratoř na žďárské poliklinice 

bude od 1. 1. 2021 provozovat fir-
ma MEDILA z Pardubic, vítěz řádné 
soutěže města. 

Jak vysvětluje starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM), hospodaření zdejší labo-
ratoře je dlouhodobě nerentabilní 
a bylo třeba zabránit jejímu uzavře-
ní. „Naše malá laboratoř nedosahuje 
množstevních slev na materiál, který je 
v této branži drahý. Projevilo se i navý-
šení mezd zdravotnických zaměstnanců 
polikliniky, které není ze strany státu a 
kraje kompenzováno,“ uvádí Mrkos.

Město se rozhodlo laboratoř prona-
jmout a soutěž zaměřená na kvalitu a 
dostupnost služby běžela nizozem-
ským modelem hodnocení. Z 13 při-
hlášených subjektů zůstaly ve finále 

čtyři. Z nich radnice vybírala nejlepší-
ho z nejlepších. 

Spol. MEDILA provozuje své labo-
ratoře krom Pardubic i v Brně a Pra-
ze. Zatímco město doteď generovalo 
ztráty z provozu, nově získá za pakt 
laboratoře ročně 1,4 mil. Kč a 2% 
podíl z tržeb. „Požadovali jsme zacho-
vání všech pracovních míst se všemi 
právy zaměstnanců. Získali jsme kva-
litu navíc. Laboratoř bude poskytovat 
speciální odběry a rozbory, zaváza-
la se k ekologii,“ říká starosta. Město 
nastavilo ostrá pravidla pronájmu, 
při porušení si laboratoř vezme zpět.  

Na spekulace o privatizaci poli-
kliniky Martin Mrkos vzkazuje, že 
rodinné stříbro města není na pro-
dej. -lko-


