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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AOPK ČR
CITES
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OŽPaZ
PP
PR
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VKP
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1)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Čistírna odpadních vod
Český rybářský svaz
Český svaz ochránců přírody
Česká inspekce životního prostředí
Chráněná krajinná oblast
Lesní správa
Lesní závod
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní přírodní rezervace
Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
Přírodní památka
Přírodní rezervace
Technické služby
Státní poznávací značka
Významný krajinný prvek 1)
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody

Významný krajinný prvek podle zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny,
§ 3, odst. b/ je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří
její vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Ze zákona jsou jimi všechny
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi
takové části krajiny, které zaregistruje
pověřený obecní úřad. Mohou jimi být
zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy
a odkryvy.
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„My sami musíme být tou změnou,
kterou chceme vidět ve světě kolem nás.“
Mahátma Gándhí

Vážení občané Podblanicka,
držíte v rukou druhé přepracované vydání Praktického rádce – Jak
chránit životní prostředí na Podblanicku. Naleznete zde odpovědi na nejčastější otázky z oblasti životního prostředí včetně kontaktů na instituce zodpovědné za řešení daných problémů. Součástí každé odpovědi je název, telefon,
popř. adresa a e-mail instituce, která je povinna nebo schopna Vám s daným
problémem pomoci. 1)
Praktického rádce naleznete také na stránkách www.csopvlasim.cz.
Vítáme jakékoli připomínky k publikaci.
V případě, že v publikaci nenaleznete odpověď na svůj dotaz, můžete
využít služby ekoporadny a zeptat se:
• osobně v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim ve všední dny v době
7.00 – 11.00 h., 13.00 – 15.30 h., ve středu do 18.00 h.,
• telefonicky na tel. čísle: 317 845 169, 317 845 965
• napsat dotaz prostřednictvím e-mailu: vlasim@csop.cz,
• nebo napsat svůj dotaz na internetových stránkách www.csopvlasim.cz
v sekci ekoporadna.
Součástí služeb ekoporadny je knihovna a videotéka. Studentům nabízíme pomoc při řešení ročníkových, seminárních nebo diplomových prací,
mohou u nás absolvovat stáže.
Přejeme Vám, abyste v této příručce nalezli odpovědi, které pomohou
ke zlepšení Vašeho životního prostředí. Někdy stačí opravdu málo...
1)

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím může o informaci zažádat každá fyzická i právnická osoba. Pokud kdokoli chce získat informaci, která
nebyla zveřejněna (anebo mu z jakéhokoliv důvodu způsob zveřejnění nevyhovuje), může
o informaci požádat. Subjektů, povinných poskytnout požadované informace, je mnoho.
V zásadě se lze obrátit na všechny orgány veřejné správy a ostatní veřejné instituce.
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Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zejména zákonem č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny.

Podmínky k vydání povolení pro kácení stromů a keřů
O povolení ke kácení může požádat jenom vlastník pozemku nebo nájemce
se souhlasem vlastníka. Povolení ke kácení (zpravidla mimo vegetační dobu
- tedy od 1. 11. do 31. 3.) není nutné pouze u fyzických osob za těchto podmínek:
jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí a keřový porost do rozlohy 40 m 2 (nesmí jít o chráněné druhy, památné stromy, registrované VKP či břehové porosty, porost nesmí být
ani biotopem chráněných druhů)
jde-li o údržbu břehových porostů či zeleně podél liniových staveb (železnic, silnic, elektrického vedení apod.) – nutno předem oznámit na Obecní úřad / městský úřad, OŽP tel. viz seznam, příloha 1
jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život
či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po pokácení takového
stromu je povinnost ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů od jeho pokácení
na Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1.

•
•
•
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•

u lesních porostů z pěstebních důvodů (za účelem obnovy porostu), z důvodů zdravotních nebo při provádění výchovné probírky. Toto se musí
ohlásit 15 dnů předem na Obecní úřad/ městský úřad, OŽP tel. viz seznam, příloha 1.

Chystá se někdo pokácet živý strom nebo ho už pokácel?
Je-li nutný okamžitý zásah, při vandalizmu, volejte:
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965
Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158 (+ seznam, příloha 2)
Obecní úřad/ městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
V ostatních případech, např. při výkopových pracích nebo při poškozování
kořenového systému, volejte:
ČIŽP, Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel. 266 793 370
Obec s rozšířenou působností, OŽP (mimo území CHKO Blaník),
tel. viz seznam, příloha 1
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654

•
•
•
•
•
•
•

Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnic?
Je-li nutný okamžitý zásah, při vandalizmu, volejte:
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965
Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158 (+ seznam, příloha 2)
V ostatních případech, např. při poškozování kořenového systému při různých výkopových pracích volejte:
Obecní úřad / městský úřad, OŽP (mimo území CHKO Blaník) tel. viz
seznam, příloha 1
ČIŽP, Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel. 266 793 370
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
Podblanické ekocenrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965

•
•
•
•
•
•
•
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Myslíte, že je nutné pokácet strom ohrožující život nebo
majetek?
Tuto možnost lze využít ve zcela výjimečných případech, např. rozštípla-li
se lípa při vichřici a hrozí bezprostředně pádem. Ten, kdo provede kácení,
musí to do 15 dnů oznámit místně příslušnému obecnímu či městskému
úřadu. Důvodem tedy není např. zanášení okapů listím. Také to, že je strom
poškozen již řadu let, není důvodem k okamžitému pokácení. Škodou značného rozsahu není např. hrozba, že strom spadne na automobil (můžeme ho
přeparkovat) nebo na plot apod. Před kácením doporučujeme stav stromu
zdokumentovat (např. fotograﬁcky), aby posléze nebylo sporu o tom, že šlo
o „bezprostřední“ stav ohrožení.
V konkrétním případě se obraťte na:
Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Chcete-li odbornou radu, můžete se obrátit na:
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654

•
•
•
•

Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromu?

•
•

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965
Soudní znalci http://portal.justice.cz, odkaz ministerstvo spravedlnosti,
odkaz evidence znalců a tlumočníků

Kdo odborně ošetří stromy?
Pro ošetření stromů kontaktujte některou z odborných ﬁrem nebo:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965

•

8

ZELEŇ

Nelíbí se Vám stromy po nevhodné úpravě?
Časté je zejména nevhodné ořezávání stromů, např. lip, na návsích, náměstích a hřbitovech tzv. „na babku“. Volejte:
Obec s rozšířenou působností, OŽP (mimo území CHKO Blaník),
tel. viz seznam, příloha 1
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
ČIŽP, Dělnická 12, 170 00 Praha 7, oddělení ochrany přírody
tel. 266 793 370

•
•
•

Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství nebo
v krajině?
Pokud se jedná o geograﬁcky původní dřevinu, není nutné zvláštní povolení,
potřebná je pouze domluva s vlastníkem pozemku.
Pro radu volejte:
místně příslušný obecní úřad/ městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
V případě výsadby v krajině:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
tel. 317 845 169, 317 845 965

•
•

Trápí Vás zanedbaná veřejná prostranství (plevele, nepořádek apod.), která vypadají nepěkně?
Kontaktujte:
Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•

Nelíbí se Vám stav břehových porostů?
Péči o většinu břehových porostů zajišťují tito správci vodních toků:
Závod Dolní Vltava, Graﬁcká 36, Praha 5, tel. 257 099 111
LČR s. p., Oblastní správa vodních toků, Tyršova 1902, Benešov,
tel. 317 723 604
Zemědělská vodohospodářská správa, Poštovní 2079, Benešov,
tel. 317 723 293

•
•
•
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•

Zemědělská vodohospodářská správa, U Stínadel 1316, Pelhřimov,
tel. 565 332 235
Můžete se též obrátit na:
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•

Vypaluje někdo trávu, či hoří stromy?
Volejte:
Hasičský záchranný sbor, tel. 150
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654

•
•
•
•

Kdo se stará o lesy?
Lesy na Podblanicku jsou částečně ve vlastnictví obcí, soukromých vlastníků
a církví. Největší plocha lesů je ve vlastnictví státu. Tyto lesy spravují Lesy
ČR s. p.:
LS Kácov, Nová 308, Kácov 285 09, tel. 327 324 233
LS Tábor, Zavadilská 2095, Tábor 390 15, tel. 381 281 253
LS Pelhřimov, Humpolecká 2165, Pelhřimov 393 01, tel. 565 323 367
LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov 256 01, tel. 317 722 491
LS Ledeč nad Sázavou, Zahradní 1226, Ledeč n. Sáz. 584 01,
tel. 569 726 072-3

•
•
•
•
•

Kdo provádí hospodaření na objednávku vlastníků?
Hospodaření na objednávku vlastníků většinou provádí specializované ﬁrmy,
např.:
CEWOOD, a.s., středisko lesní výroby, Pláteníkova 48, Vlašim,
tel. 317 844 462, 602 121 361

•

Potřebujete zjistit vlastníka lesa?
Informujte se na:
příslušné Lesní správě (viz výše)

•
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•
•
•

internetu www.katastr-nemovitosti.cz
obci s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Katastrálním úřadě v Benešově, kde Vám za poplatek vyhledají vlastníka
příslušného pozemku: Katastrální úřad Benešov, Tyršova 1902,
tel. 317 725 621

Kdo Vám poradí v otázkách hospodaření v lesích?

•

Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

Zjistili jste někde výskyt invazních rostlin jako je bolševník
velkolepý, křídlatka a další?
Tyto rostliny jsou v ČR nepůvodní. Křídlatky vytváří rozsáhlé porosty, které
úplně potlačí původní vegetaci. Bolševník je na první pohled nápadný svou

Křídlatka

Obrázek převzat z publikace J. Dostála: Nová
květena ČSSR 1. , Academia 1989

Bolševník velkolepý
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velikostí. Bývá až 4 m vysoký, s purpurovými skvrnami, bílé květy má v okoličnatém složení, listy dosahují délky až 1,7 m. Bolševník způsobuje vážná
kožní poranění nebo opakované a těžké dermatitidy.
V případě nálezu lokality bolševníku velkolepého volejte:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965. Zde také získáte informace o účinné likvidaci křídlatky
a dalších invazních rostlin.

•

Nejste si jistí, zda je Vámi nalezená houba jedlá?
Volejte:
Česká mykologická poradna, Karmelitská 14, Praha 1, tel. 257 530 842

•

CHRÁNĚNÉ DRUHY
Seznam rostlin a živočichů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. naleznete
v příloze II prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. nebo Vám poradí některá
z níže uvedených institucí.

Nelíbí se Vám, jak si někteří lidé opatřují z chráněných území do svých zahrad či na prodej chráněné rostliny nebo se
v chráněných územích jinak nevhodně chovají?
Volejte:
Policii ČR nebo městskou policii, tel. 156, 158 (+ seznam, příloha 2)
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany přírody, tel. 266 793 370
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965

•
•
•
•
•

Obchoduje někdo s chráněnými druhy rostlin (např. sněženky, ...)?
Volejte:
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•
•

ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany přírody, tel. 266 793 370
Krajský úřad, OŽPaZ Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369

Chcete oznámit výskyt (pozorování) zvláště chráněné rostliny?
Volejte:
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965

•
•

Chcete dovézt či vyvézt rostlinu nebo živočicha přes hranice
ČR?
Odpověď je uvedena v kapitole Živočichové.

Víte o záměru projektu, jehož realizace by mohla ohrozit
populaci nebo zničit či poškodit životní biotop zvláště chráněného druhu živočicha či rostliny?
Odpověď je uvedena v kapitole Živočichové.
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Legislativu ochrany živočichů postihuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v úplném znění zákona č. 149/2004 Sb. a zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární
péči. Podmínky ochodu a dalšího nakládání s chráněnými druhy živočichů
upravuje zákon č. 16/1997 Sb. a zákon 100/2004 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů (zákon CITES) ve znění
pozdějších předpisů.

Jste svědkem týrání zvířat?
Pro okamžitý zásah volejte:
Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158 (+ seznam, příloha 2) pro
kontrolu, hlášení volejte:
Krajskou veterinární správu Benešov, Černoleská 1929, tel. 317 723 011,
721 829 224
Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Ústřední komisi na ochranu zvířat při MZE, Těšnov 17, Praha 1,
tel. 221 812 326

•
•
•
•
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•

Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, kdy může být zvíře usmrceno, upravuje vyhláška č. 162/1993
Sb. ve znění novely č. 245/1996.
Za týrání se mj. považuje:
nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly,
omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů,
omezování svobody pohybu zvířete,
cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném zvířeti,
provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu,
chování zvířete v nevhodných podmínkách,
zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje
bolest,
používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení,
vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nalezli jste opuštěné domácí zvíře (psa, kočku, ...) nebo
uhynulého živočicha na veřejném prostranství?
Kdo najde opuštěné zvíře, má povinnost jej odevzdat na příslušném městském nebo obecním úřadu. (Povinností obce není starat se o zvířata, kterých
se chceme zbavit.) Obec / město má podle občanského zákoníku (zákon č.
40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) povinnost postarat se o takové
zvíře do doby než se najde vlastník, nejdéle však po dobu půl roku. Po uplynutí této doby se zvíře stává majetkem obce. Utracení toulavých zvířat po
určité době zákon mimo stanovené důvody usmrcení nedovoluje.
Kontaktujte:
Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•

Chcete se ujmout opuštěného zvířete?
Kontaktujte psí útulek:
Willi Bohemia s. r. o., Maršovice 107, 257 55, tel. 317 744 394 (denně 10
– 16h.), 775 268 225 (J. Štěpánková), 728 613 618 (E.Kraupnerová),

•
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e-mail: utulek_marsovice@centrum.cz, www.volny.cz/marsovice.utulek

Co dělat, když najdete poraněné či jinak handicapované volně žijící zvíře?
Nikdy se nedotýkejte mrtvých či neobvykle se chovajících zvířat.
Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce (zejména srnče, zajíčka
apod.) či ptáka, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Rodiče svá mláďata často krátkodobě opouštějí např. při hledání potravy. Odchov takového
mláděte v zajetí je velmi náročný, jeho návrat do přírody problematický a často nemožný.
V případě pochybností se obraťte na:
Stanici pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel.
317 845 169, 317 845 965, 777 800 460 (nonstop) (po-pá 8.00 – 16.00)
Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, Zámecká
ul., tel. 317 813 178, 603 259 902.
Zde Vám poradí, jak s mládětem naložit. Pokud mládě přece jen odnesete,
dobře si zapamatujte místo, kde jste ho nalezli a poté se obraťte na výše uvedenou stanici.

•
•

Při nálezu poraněného či jinak handicapovaného živočicha volejte:
na území pověřených obcí s rozšířenou působností Benešov, Vlašim, Říčany,
Kutná Hora, Čáslav, Pelhřimov, Pacov, Humpolec:
Stanici pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel.
317 845 169, 317 845 965, 777 800 460 (nonstop) na území pověřených
obcí s rozšířenou působností Votice, Tábor, Sedlčany, Příbram, Dobříš:
Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrany fauny ČR, Zámecká
ul., tel. 317 813 178, 603 259 902

•
•

Nalezli jste nastraženou past nebo víte o někom, kdo na
volně žijící zvířata líčí nelegální pasti, tráví zvířata nebo je
odchytává?
Nelegální je zejména líčení želez (např. na dravce, vydry, kuny apod.), jestřábích košů, různých ok, vrší na ryby apod.
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Volejte:
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859
Obec s rozšířenou působností, OŽP (pro území mimo CHKO Blaník),
tel. viz seznam, příloha 1
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (na území celého okresu),
tel. 317 845 169, 317 845 965

•
•
•
•

Uhynulo Vám domácí zvíře?
Dle Veterinárního zákona č.166/1999 Sb. je chovatel uhynulé zvíře povinen
zužitkovat (např. kůže, ...). Pokud to není možné, musí ho neškodně odstranit. U zvířat do 30 kg hmotnosti může zdechlinu zakopat do hloubky 80 cm
s použitím dezinfekčních prostředků. Toto není povoleno v místech, kde je
vysoká hladina spodní vody nebo v ochranném pásmu, odkud se odebírá pitná voda. Další možností je obrátit se na specializovanou asanační ﬁrmu.
Pro odvoz zvířete kontaktujte:
Asanační ústav ASAP s. r. o., Věž u Havlíčkova Brodu, tel. 569 423 860
V případě podezření na otravu se obraťte na veterináře, který zažádá o pitvu
u Veterinárního asanačního ústavu (velká zvířata) nebo u Státního veterinárního ústavu v Praze.

•

Chcete oznámit nadměrný úhyn volně žijících živočichů?
Kontaktujte:
Stanici pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
tel. 317 845 169, 317 845 965, 777 800 460 (nonstop) (po-pá 8.00 –
16.00)
Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrany fauny ČR, Zámecká
ul., tel. 317 813 178, 603 259 902
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany přírody, tel. 266 793 370
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•
•
•
•
•
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v případě úhynu ryb navíc volejte:
ČRS Benešov, Vlašimská 1927, tel. 317 721 622 p. Otruba, 777 790 388
p. Slabý

•

v případě úhynu včel nebo jiného hmyzu, zřejmě po nevhodném použití postřiku na nějakou kvetoucí plodinu, volejte:
Krajskou veterinární správu Benešov, Černoleská 1929, tel. 317 723 011

•

v případě úhynu většího množství ptáků (zvířat se nedotýkejte) volejte:
Krajskou veterinární správu Benešov, Černoleská 1929, tel. 317 723 011

•

v případě nálezu uhynulé lovné zvěře (nedotýkejte se jí!) informujte hospodáře příslušné honitby. Kdo je hospodářem v dané honitbě, Vám poradí:
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
nejbližší myslivecké sdružení
Okresní myslivecký svaz Benešov, Tyršova 1902, tel. 317 722 359

•
•
•

Máte obavy z roje či hnízda včel, vos či sršňů?
O pomoc můžete požádat specializovanou ﬁrmu. Přes obce zajistí roje včel
včelaři. Za úplatu můžete Vám pomůže specializovaná ﬁrma nebo volejte:
Hasičský záchranný sbor, tel. 150
Městskou policii , tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
O radu můžete požádat:
nejbližšího včelaře: Sekretariát českého svazu včelařů, Křemencova 8, Praha 1, tel. 224 934 082

•
•
•

Pokousal Vás cizí pes nebo Vás poranilo neznámé zvíře?
Pokuste se zjistit majitele zvířete a získat doklad o očkování proti vzteklině
a požadujte návštěvu veterinárního lékaře. V případě neznámého majitele
pokud možno zajistěte psa pro prohlídku veterinářem a vyhledejte ihned
lékařskou pomoc s odborným vyšetřením. V případě útěku zvířete se navíc
pokuste zajistit svědky a popis zvířete.
Obraťte se na:
Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158 (+ seznam, příloha 2)

•
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Nelíbí se Vám, že majitelé psů neuklízejí výkaly po svém
psovi?
Obraťte se na:
Městskou policii, tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
Obecní úřad/ městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•
•

Nelíbí se Vám volně pobíhající psi?
Kontaktujte:
Městskou policii, tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
Obecní úřad/ městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•
•

Omezují Vás volně žijící zvířata významně v nějaké činnosti?
Např. chcete rekonstruovat komín a je na něm hnízdo čápa, chcete sekat
obilí, ve kterém hnízdí moták pochop, chcete opravit sklep, ve kterém je
zimní kolonie netopýrů, chcete letnit rybník, ve kterém se vyskytují škeble či
raci, chcete postavit dům a na místě stavby se nachází mraveniště apod. Ale
také např. loví-li Vám jestřáb pravidelně slepice, vydra rybník apod., je třeba
se obrátit na odborníky, kteří mohou provádět záchranné transfery těchto
(mnohdy chráněných) zvířat či jinak řešit situaci.
Obraťte se na:
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
Stanici pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim, tel. 317 845 169,
317 845 965, 777 800 460 (nonstop) (po-pá 8.00 – 16.00)
Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrany fauny ČR, Zámecká
ul., tel. 317 813 178, 603 259 902
Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369

•
•
•
•

Pokud se jedná o zvláště chráněné druhy podle 395/1992 Sb., je potřeba udělit výjimku ze základních ochranných podmínek, kterou vydává:
Správa CHKO Blaník, Louňovice 8, tel. 317 852 654

•
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•

Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369

CHRÁNĚNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Seznam rostlin a živočichů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. naleznete
v prováděcí vyhlášce č. 395/1992.

Je možné žádat o náhradu škody způsobenou zvláště chráněnými druhy živočichů (vydra, rys, kormorán...)?
Ze zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy stát přebírá odpovědnost za některé
zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod. V případě vydry lze poskytnout náhradu škody způsobenou na rybách v rybnících,
sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových chovech nebo pstružích
farmách, pokud se vydra v době a na místě vzniku škody prokazatelně vyskytuje. U rybochovných zařízení (kromě rybníků) je náhrada ztrát na rybách
možná, pokud byly tyto v době vzniku škody oploceny.
Škodu je nutné hlásit do 48 hodin od jejího zjištění na:
Obci s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1. Zde se
provede záznam o škodě a sdělí další postup. Spis se potom předává na
krajský úřad, který řeší úhradu škody: Krajský úřad, Zborovská 11, Praha
5, OŽPaZ, tel. 257 280 111, 257 280 932
Pro radu se můžete také obrátit na:
Český nadační fond pro vydru, P.O. box 53, Třeboň, tel. 333 722 088,
384 722 088
AOPK ČR Praha, U Šalamounky 41/769, Praha 5, tel: 251 101 686

•

•
•

Víte o záměru projektu, jehož realizace by mohla ohrozit
populaci nebo zničit či poškodit stanoviště zvláště chráněného druhu živočicha či rostliny?
U kriticky a silně ohrožených živočichů (dle vyhlášky 395/1992 Sb.) kontaktujte:
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území obcí s rozšířenou působ-

•
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ností Vlašim, Benešov, Votice, Sedlčany, Říčany, Kutná Hora, Světlá nad
Sázavou, Humpolec, Pacov, Pelhřimov, Tábor), tel. 317 852 654
U ohrožených druhů kontaktujte:
Krajský úřad, OŽPaZ Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 857

•

Obchoduje někdo s chráněnými druhy živočichů?
Volejte:
ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany přírody, tel. 266 793 370
Krajský úřad, OŽPaZ Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859

•
•
•

Chcete oznámit výskyt (pozorování) chráněného či jinak
zvláštního živočicha?
Volejte:
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965
Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•
•
•
•

Zvláště chránění živočichové uvedení na seznamu
CITES
CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vztahují se na ni zákony č. 100/2004
Sb., 16/1997 Sb. a právo Evropských společenství. Účelem úmluvy CITES
je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.
Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě. CITES se vztahuje na živé organismy, ale také na jakékoli
jejich části či výrobky z nich.
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Kde získám výjimku pro chov a kde provedou registraci
zvláště chráněných živočichů uvedených na seznamu CITES?
Evidenci chovu zvířat uvedených na seznamu CITES (želvy, papoušci, hadi,
...) provádí:
Krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5, OŽPaZ, tel. 257 280 111,
257 280 369
Správa CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654

•
•

Chcete zakoupit exemplář CITES na vnitřním trhu?
Některé druhy plazů, ptáků a savců chráněných úmluvou CITES podléhají
ze zákona č. 16/1997 Sb. povinné registraci. Kupujte tedy pouze exemplář
s platným originálním registračním listem. Doklady o koupi exemplářů CITES se doporučuje uschovat ve všech případech (i když se nejedná o druh
podléhající povinné registraci). Seznamy druhů podléhající úmluvě CITES
a druhů podléhajících povinné registraci jsou součástí prováděcího předpisu
zákona č. 16/1997 Sb.
Registrační list jste povinni v zákonné lhůtě předložit na místně příslušném
krajském úřadě, kde je do něj zaznamenána přeregistrace:
Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369
Správa CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654

•
•

Kde mi vydají výjimku pro obchodování s živočichy?

•
•

Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369
Správa CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654

Chcete dovézt či vyvézt živočicha nebo rostlinu přes hranice
ČR?
V případě, že se jedná o živočicha či rostlinu chráněnou podle mezinárodních
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úmluv (zejména CITES), podle místních zákonů nebo podle zákonů České
republiky, je nutné žádat o povolení. Vydaná povolení musí být předložena
při celní kontrole, popřípadě přiložena k přepravním listinám. Všechny živé
exempláře, bez ohledu na to, zda jsou chráněny či nikoli, podléhají dále
veterinárním a rostlinolékařským předpisům.
Povolení vydává:
MŽP, Vršovická 65, Praha 10, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity,
tel. 267 122 038

•

Kde získám odborné rady včetně stanovisek z udělených
výjimek pro živočichy uvedené na seznamu CITES?

•

AOPK ČR, U Šalamounky 41/769, Praha 5, tel: 251 101 686

Kdo provádí kontroly registrací rostlin a živočichů uvedených na seznamu CITES?

•
•
•
•

ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany přírody, tel. 266 793 370
Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 369
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Správa CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
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Ve všech níže uvedených případech, ale i v dalších Vašich nejasnostech či
problémech, týkajících se oblasti vodního hospodářství, volejte obec s rozšířenou působností, OŽP, vodoprávní úřad, kde Vám podají informace, jak
problém řešit či kam se obrátit. Rovněž je možno se obrátit na krajskou hygienickou stanici Benešov, zejména v otázkách hygienických, úpravy kvality
pitné vody atp.

Stali jste se svědkem havárie automobilu či jiné techniky, při
které došlo k úniku ropné látky, chemikálie a podobně?
Pokuste se odebrat vzorek vody a volejte:
Hasičský záchranný sbor, tel. 150
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Policii ČR, tel. 158 (+ seznam, příloha 2)
ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany vod, tel. 266 793 350
V případě úniku látky do potoka nebo řeky navíc volejte:
Vodohospodářský dispečink povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5,
tel. 221 401 111

•
•
•
•
•
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Zjistili jste neobvyklé znečištění vody v řece, přehradě apod.
(barva, zápach, vrstva ropné látky na hladině apod.)?
Pokuste se odebrat vzorek vody a volejte:
Hasičský záchranný sbor, tel. 150
Policii ČR, tel. 158 (+ seznam, příloha 2)
dále můžete upozornit:
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5,
tel. 221 401 111

•
•
•
•

Vidíte někoho umývat automobil ve volné přírodě, zejména
v blízkosti vodních toků, rybníků atp.?
Na veřejných prostranstvích je zakázáno umývat či opravovat zaolejované
části automobilu (motor, převodovka), dále pak jakékoli jiné umývání jiným
způsobem než čistou vodou.
Vždy si poznamenejte SPZ, barvu a typ vozidla, datum a hodinu. Pokud je
nablízku další osoba, pokuste se ji přivolat a získat její jméno a adresu pro
případné svědectví. Je-li to možné, pořiďte fotograﬁe vozidla, jeden snímek
zblízka, aby byla dobře čitelná SPZ a jeden z větší vzdálenosti, aby bylo dobře viditelné okolí automobilu.
Volejte:
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859
Policii ČR, tel. 158 (+ seznam, příloha 2)

•
•
•

Máte v úmyslu mýt své motorové vozidlo na Vašem vlastním
pozemku?
Mytí vozidel na místě, z něhož není řádně zajištěn odtok odpadní vody (tj.
přímo na půdě, trávníku apod.), může ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost
podzemních nebo povrchových vod. Proto je tato činnost zakázána podle
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
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Co dělat, jestliže někdo vylévá do kanalizace škodlivé látky?
Volejte:
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Policii ČR, tel. 158 (+ seznam, příloha 2)
Vlastníka, provozovatele či správce kanalizace. Správce kanalizace je zpravidla zároveň správcem vodovodu:
Vodohospodářská společnost Benešov, Černoleská 1600, tel. 317 723 371
Technické služby Benešov, s. r. o., Na Spořilově 1371, tel. 317 723 311
COMPAG Votice, s. r. o., Kaplířova 789, tel. 317 812 886
Vodak Humpolec (obce Čechtice, Křivsoudov), tel. 565 533 150,
607 592 490
Pokud je provozovatelem vodovodu obec, obraťte se na:
Obecní úřad / městský úřad, tel. viz seznam, příloha 1

•
•
•
•
•
•
•

Jak se zachovat při povodních?
Dbejte pokynů povodňové komise. Informace získáte na:
Obecním úřadu / městském úřadu, tel. viz seznam, příloha 1

•

Uniká voda z prasklého potrubí?
Volejte:
Obecní úřad / městský úřad, který zajistí u provozovatele vodovodu opravu, tel. viz seznam, příloha 1

•

Potřebujete zjistit kvalitu vody (včetně kojenecké) ve vodovodu nebo ve studni?
Aktuální informace o kvalitě vody ze studny a vodovodu Vám poskytne vodárenská společnost spravující vodovod ve Vaší obci:
Vodohospodářská společnost Benešov, Černoleská 1600, tel. 317 723 371
Technické služby Benešov, s. r. o., Na Spořilově 1371, tel. 317 723 311
COMPAG Votice, s. r. o., Kaplířova 789, tel. 317 812 886
Vodak Humpolec (obce Čechtice, Křivsoudov), tel. 565 533 150,
607 592 490

•
•
•
•
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Pokud je provozovatelem vodovodu obec, obraťte se na:
Obecní úřad / městský úřad, tel. viz seznam, příloha 1
nebo kontaktujte:
Krajskou hygienickou stanici, Černoleská 2053, Benešov,
tel. 317 784 038

•
•

Rozbory vody provádí (požadujte pouze akreditované laboratoře):

•
•
•

Vodohospodářská společnost Benešov, Černoleská 1600, tel. 317 723 371
Vodohospodářská společnost Benešov, Na Valše 36, Vlašim,
tel. 317 842 575
Zdravotní ústav Benešov, Černoleská 2053, tel. 317 784 026

Rozbory odpadní vody, vody ze znečištěného potoka a podobně provádí např.:

•

Aqua chem, Čechova ul., Benešov (laboratoř na městské ČOV),
tel. 317 721 496

27

OVZDUŠÍ

OVZDUŠÍ

Zdá se Vám, že nějaký komín nadměrně kouří?
V nejlépe písemné stížnosti je třeba výstižně popsat předmětnou skutečnost, včetně časových, případně meteorologických nebo jiných údajů (výskyt
v průběhu dne, týdne apod., trvání, výskyt nebo intenzita v závislosti na povětrnostní nebo teplotní situaci apod.). Vhodné je tvrzení rovněž doložit fotograﬁí nebo videozáznamem a opatřit si svědka.
V případě, že se jedná o lokální topeniště a malý zdroj znečištění (do 200
kW) kontaktujte:
Obecní úřad / městský úřad, tel. viz seznam, příloha 1
V případě fyzických osob se jedná o porušení občanského soužití. Stížnostmi
se zabývá přestupková komise obce.
V případě znečišťování ovzduší středním, velkým až velmi velkým zdrojem
znečištění kontaktujte:
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany ovzduší, tel. 266 793 318

•

•
•
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•

Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 772

Pálí někdo odpad na svém pozemku nebo v kamnech?
V nejlépe písemné stížnosti je třeba výstižně popsat předmětnou skutečnost, včetně časových, případně meteorologických nebo jiných údajů (výskyt
v průběhu dne, týdne apod., trvání, výskyt nebo intenzita v závislosti na povětrnostní nebo teplotní situaci apod.). Vhodné je tvrzení rovněž doložit fotograﬁí nebo videozáznamem a opatřit si svědka.
Volejte:
Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Městskou policii, tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•
•
•

Vypalování trávy
Odpověď je uvedena v kapitole Zeleň.

Zajímají Vás rozptylové podmínky?
Volejte:
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4, tel.
244 032 545

•

Provádí někdo lakování či stříkání velkých konstrukcí na
volném prostranství?
Volejte:
ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení ochrany ovzduší, tel. 266 793 318
Obec s rozšířenou působností, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 772

•
•
•
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Základem správného nakládání s odpady je předcházení jeho vzniku a minimalizace množství odpadu – například uvědomělým nakupováním.
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech má každý při své činnosti nebo
v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit,
musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské
zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy (§10).
Občané jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu určených
a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
systému stanovenému obcí, pokud odpad sami nevyužijí v souladu s tímto
zákonem a zvláštními právními předpisy (§17).
Následující rady jsou určeny především občanům. Všichni podnikatelé mají
povinnost nakládat s odpady na základě smlouvy uzavřené s ﬁrmou mající
oprávnění pro nakládání s odpadem.

Kam ukládat odpad, kdo zajišťuje jeho odvoz?
Systém sběru odpadů zajišťuje obec.
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Pro informace a připomínky k systému sběru odpadu ve své obci kontaktujte:
Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1

•

Kam odevzdávat tříděný odpad?
Můžete využít:
kontejnery na příslušný druh odpadu,
sběrny druhotných surovin (seznam viz příloha 3), které suroviny od občanů vykupují. Jedná se především o tříděný papír, kovy nebo kůže.
sběrné dvory (viz seznam, příloha 3), slouží pro odběr různých druhů odpadů od občanů.
Velké množství tříděného odpadu od Vás odvezou a zaplatí za něj:
Středočeské sběrné suroviny, tel. 315 734 143, 602 339 812

•
•
•
•

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Jedná se o vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče, baterie všeho druhu, drobnou domácí chemii, zbylé přípravky na ochranu rostlin, obaly od
sprejů, léky, vyjetý olej, barvy, ředidla, lepidla, fotochemikálie, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, znečištěné hadry, obaly s neznámým obsahem atp.
Nebezpečný odpad můžete bezplatně odevzdat ve své obci:
ve sběrném dvoře, viz seznam, příloha 3
do přistaveného speciálního vozidla - nejméně dvakrát za kalendářní rok
ve sběrném místě určeném výrobcem či dovozcem daného výrobku. Informace Vám sdělí v prodejně daného zboží. S platností zákona č. 185/2001
Sb. patří do kategorie věcí, které po dosloužení patří mezi odpady s povinností zpětného odběru: staré autobaterie, galvanické články, monočlánky, minerální a potravinářské oleje, zářivky a výbojky, elektrospotřebiče, pneumatiky. Pokud tato povinnost není ze strany obce plněna,
upozorněte některého ze zastupitelů nebo obec s rozšířenou působností,
OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
nebo odevzdat za poplatek:
Tomwood, Jankov, Bedřichovice 33, po - pá 7 - 15.30, tel. 317 833 269

•
•
•

•

Léky kromě středisek sběrných odpadů je možno odevzdat v každé lékárně.
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Elektrospotřebiče – chladničky, televizory a monitory počítačů, tiskárny,
kopírky, rádia, elektromotory, součástky elektrospotřebičů, tj. všechny výrobky závislé na zdroje elektrické energie nebo na elektromagnetickém poli
patří podle zákona č. 185/2001 Sb. do kategorie věcí, které po dosloužení
patří mezi odpady s povinností zpětného odběru.
Bezplatně odevzdat je můžete ve:
sběrném místě určeném výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné informace Vám sdělí v prodejně tohoto zboží.
ve sběrném dvoře, viz seznam, příloha 3

•
•

Autovraky
Při odhlašování vozidla na odboru dopravy obce s rozšířenou působností je
majitel povinen doložit potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku oprávněnou ﬁrmou.
Autovraky můžete za poplatek odevzdat např. u těchto ﬁrem:
Auto S.V.A., Soběhrdy 9, tel. 317 795 826, 602 735 076
Ekopron – Metal s. r. o., Pelhřimov, Nádražní 282, tel. 602 476 312,
565 327 243
Chýnov, Turovecká A3, tel. 602 261 196
Švema s. r. o., Ledeč nad Sázavou, Nádražní 70, tel. 569 720 522

•
•
•
•

Kam hlásit opuštěný autovrak?
Odpověď je uvedena v podkapitole Odpady / protiprávní jednání.

BIOODPAD
Jedná se o přírodní materiály: tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny a potravin,
větve.
Nejlepší možností zpracování bioodpadu je založení vlastního kompostu.
Na balkoně i v kancelářích lze likvidovat bioodpad s pomocí vermikompostéru. Jedná se v podstatě o bedničky s perforovaným dnem, víkem a miskou
na spodu. (Více informací získáte v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim
– tel. 317 845 169, 317 845 965).
Bioodpad od Vás odebere:
EKOSO Trhový Štěpánov, s. r. o., Lhotecká 372, kompostárna,

•
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•

tel. 317 851 725 (odebíraný materiál: tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny,
větve do průměru 5 cm)
Občané Vlašimi mohou odkládat bioodpad 2x ročně do speciálních kontejnerů. Termín sběru Vám sdělí Technické služby Vlašim, s. r. o., K Borovičkám 1732, tel. 317 840 731

OBJEMNÝ ODPAD
Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice například nábytek, matrace,
pneumatiky, suť, koberce, velká zrcadla, umyvadla a WC mísy.
Objemný odpad se nesmí ukládat k nádobám určeným pro běžný komunální
odpad, pro jeho odevzdání využijte těchto možností:
Obce obvykle zajištují periodický sběr do velkoobjemových kontejnerů.
Termíny sběru získáte na příslušném obecním úřadu/ městském úřadu,
OŽP. Pokud není tato služba obcí organizována, upozorněte na tuto skutečnost některého zastupitele.
Menší množství můžete odevzdat ve sběrném dvoře, viz seznam, příloha 3
V jinou než obcí stanovenou dobu si můžete objednat kontejner u těchto
ﬁrem:
COMPAG Votice, s. r. o., Kaplířova 789, tel. 317 814 468, 317 814 122
Technické služby Benešov, s. r. o., Na Spořilově 1371, tel. 317 723 311 středisko Týnec nad Sázavou, sběrný dvůr Brodce, tel. 317 701 238
Technické služby Vlašim, s. r. o., K Borovičkám 1732, tel. 317 843 131

•
•
•
•
•
•

Pneumatiky
S platností zákona č. 185/2001 Sb. patří do kategorie věcí, které po dosloužení patří mezi odpady s povinností zpětného odběru.
Bezplatně odevzdat je můžete ve:
sběrném dvoře, viz seznam, příloha 3
sběrném místě určeném výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné informace Vám sdělí v prodejně tohoto zboží.

•
•

Kam s obnošeným šatstvem, botami a dalšími nepotřebnými a přesto funkčními předměty?
Funkční předměty a oblečení je možné prodat do bazaru nebo bezplatně od-
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ložit u těchto charitativních organizací:
Benešov:
Sbor Církve Československé husitské, Čechova ul. 433, tel. 317 721 306
(út 16.30 – 18.00)
Farní charita, Na Karlově 1, tel. 317 845 169, 317 845 965 (st 14.00 –
16.30)
Vlašim:
Česká katolická charita, U Kostela sv. Jiljí, tel. 317 843 386, 317 842 845,
(duben - říjen: první středa v měsíci)

•
•
•

Co se stavebním odpadem?
Stavební odpad vzniklý z činnosti fyzických osob je možné odevzdat:
v malém množství
ve sběrných dvorech, viz seznam, příloha 3
větší množství stavební sutě odebírá:
Recyklace stavební sutě – Ostředek, tel. 737 225 649, (otevřeno od května
2006: provozní doba: po-pá 8.00 –16.00, so podle dohody)

•
•

Protiprávní jednání
Co dělat, když ﬁrma nebo živnostník odhazuje svoje odpady do obecního
kontejneru, tedy využívá systém nakládání s odpady obce?
Podnikatel tak může činit pouze na základě předem uzavřené písemné smlouvy s obcí. Obecní úřad má právo kontrolovat nakládání s odpady ve svém
správním území, vedení předepsané dokumentace podnikatelských subjektů
a udělit pokutu až do výše 300 000 Kč, včetně uložení nápravných opatření.
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, hodinu, druh odpadu, popř.
název ﬁrmy. Udělejte fotodokumentaci.
Upozorněte:
Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Pro okamžitý zásah volejte:
Městskou policii, tel.156 (+ seznam, příloha 2)

•
•

Objevili jste černou skládku?
Upozorněte:
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•
•
•
•
•
•

Obecní úřad / městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Městskou policii, tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
tel. 317 845 169, 317 845 965
ČIŽP, Dělnická 12, Praha 7, oddělení odpadového hospodářství,
tel. 266 793 380
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8, (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654

Vidíte někoho ukládat odpad kdekoli mimo řízenou skládku, či ho spalovat mimo zařízení ke spalování odpadů určená?
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, popř. druh odpadu. Situaci
je žádoucí vyfotografovat nebo naﬁlmovat a zároveň si opatřit svědka.
Pro okamžitý zásah volejte:
Policii ČR, tel. 158 (+ seznam, příloha 2)
Městskou policii, tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
Jinak volejte:
Obecní úřad/ městský úřad, OŽP, tel. viz seznam, příloha 1
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859

•
•
•
•

Pálí někdo odpad na svém pozemku nebo v kamnech?
Odpověď je uvedena v kapitole Ovzduší.

Kam hlásit opuštěný autovrak?
Opuštěný autovrak hlaste:
Městské policii, tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
Obci s rozšířenou působností, odboru dopravy (je-li ve městě) nebo
OŽP (je-li v přírodě), tel. viz seznam, příloha 1

•
•
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Veřejný pořádek a čistota veřejných prostranství města jsou vizitkou občanů
a zároveň nedílnou součástí našeho životního prostředí. Každý z nás by měl
přispívat ke zlepšování životních podmínek ve svém bezprostředním okolí.

Míjí vás auto, jemuž z korby padá špatně zajištěný náklad?
Zaznamenejte SPZ, barvu, druh vozidla, datum, čas, druh materiálu, místo
a je-li to možné, upozorněte dopravce.
Kontaktujte:
nejbližší Policii ČR, nebo Městskou policii, tel. 158, 156 (+ seznam, příloha 2)

•

Svítí ve dne na ulici světla nebo svítí v noci příliš a do
oken?
Osvětlení ve dne svítí tehdy, je-li opravováno. Zapínání je řízeno automaticky, takže za denního světla se nerozsvítí. O závadách na veřejném osvětlení
informujte:
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• Technické služby Benešov, s. r. o. - veřejné osvětlení, tel. 317 723 311
• Technické služby Vlašim, s. r. o., tel. 317 842 277
• Městský úřad Votice, odbor správy majetku a investic, tel. 317 830 111
• Služby města Sedlec-Prčice, tel. 317 834 514
• Městský úřad Týnec nad Sázavou, tel. 800 101 109, 602 121 134

v případě ostatních obcí kontaktujte městský úřad / obecní úřad, tel. viz seznam, příloha 1

Vadí Vám neuklizené chodníky a silnice, propadlé vozovky,
díry v chodnících, rozbitá zábradlí a dopravní značení?
Chodníky a cesty patřící k nemovitostem, mají povinnost udržovat jednotliví
vlastníci nebo správci nemovitostí.
V případě komunikací a veřejných prostranství na území obce se obraťte se
na:
Technické služby Benešov, s. r. o., tel. 317 723 311
Technické služby Vlašim, s. r. o., tel. 317 842 277
Městský úřad Týnec nad Sázavou, tel. 317 701 931
Městský úřad Votice, odbor správy majetku a investic, tel. 317 830 111
V případě ostatních obcí kontaktujte městský úřad/obecní úřad, tel. viz seznam, příloha 1
V případě rychlostních komunikací a komunikací I. třídy (Mirošovice – Tábor, odbočka u Olbramovic – Příbram) kontaktujte:
Ředitelství silnic a dálnic, Truhlářská 16, Praha 1, tel. 222 313 927,
321 720 913
V případě komunikací II. a III. třídy kontaktujte:
Správu a údržbu silnic Benešov, Křižíkova 1351: V letních měsících, tel.
602 945 571 (nonstop). V zimních měsících, el. 317 716 161, 602 945 571
(nonstop). Zde se také získáte aktuální informace o sjízdnosti komunikací.

•
•
•
•

•
•

Nelíbí se Vám nadměrný chemický posyp silnic a chodníků?
Chodníky a cesty patřící k nemovitostem, které mají povinnost udržovat jednotliví správci nemovitostí.
Kontaktujte:
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• Obecní úřad / městský úřad, tel. viz seznam, příloha 1
V případě nadměrného posypu obecních komunikací kontaktujte:
• Technické služby Benešov, s. r. o., tel. 317 723 311
• TS Benešov, středisko Týnec nad Sázavou, el. 317 701 238
• Technické služby Vlašim, s. r. o., tel. 317 842 277
• COMPAG Votice, s. r. o., tel. 317 812 886

V případě ostatních obcí kontaktujte městský úřad/ obecní úřad, tel. viz seznam, příloha 1
V případě rychlostních komunikací a komunikací I. třídy (Mirošovice – Tábor, odbočka u Olbramovic – Příbram) kontaktujte:
Ředitelství silnic a dálnic, Truhlářská 16, Praha 1, tel. 222 313 927,
321720 913
V případě nadměrného posypu komunikací II. a III. třídy kontaktujte:
Správu a údržbu silnic Benešov, Křižíkova 1351, tel. 317 716 161,
602 945 571 (nonstop)

•
•

Zpozorovali jste vjezd motorových vozidel (včetně terénních motocyklů) do lesa, maloplošných chráněných území
apod.?
Vjezd motorových vozidel do lesa je zakázán na základě lesního zákona č.
289/1995 Sb., (§ 20), ve znění pozdějších předpisů.
Je vhodné pořídit fotograﬁe, jeden snímek zblízka, aby byla dobře čitelná
SPZ, a jeden z větší vzdálenosti, aby bylo dobře viditelné okolí vozidla.
Volejte:
Policii ČR, tel.158 (+ seznam, příloha 2)
Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník), tel.
317 852 654
Obec s rozšířenou působností, OŽP (mimo území CHKO Blaník), tel.viz
seznam, příloha 1
Strážce přírody, aktuální seznam na krajském úřadě: tel. 257 280 859

•
•
•
•

Nelíbí se Vám, že v blízkém lomu, pískovně apod. se někdo
cvičí ve střelbě?
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Volejte:
Policii ČR, tel. 158 (+ seznam, příloha 2)

•

Co s opuštěným autovrakem?
Odpověď je uvedena v kapitole Odpady.

Nelíbí se Vám, že majitelé psů neuklízejí psí výkaly?
Odpověď je uvedena v kapitole Živočichové.
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Cítíte se ohroženi záměrem nové výstavby?
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. E.I.A.),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., stanoví průběh tohoto procesu a parametry
projektů, které tomuto procesu podléhají. (Typy projektů pro které musí být
provedena E.I.A. jsou uvedeny příloze č. 1 citovaného zákona). Podáním
připomínek k oznámení je možné ovlivnit obsah a podrobnosti následné dokumentace o hodnocení vlivů. Proces E.I.A. probíhá vždy před započetím
realizace záměru. Bez závěru procesu E.I.A. nesmí povolující úřad např. stavební úřad) rozhodnout o povolení projektu. V případě, že se na daný projekt
nevztahuje proces E.I.A., můžete se územního řízení účastnit, pokud jste
majitelem pozemku, na nějž může mít uskutečnění záměru vliv (nemusíte
být majitelem právě sousedícího pozemku). Druhým případem jsou občanská sdružení, která mají ve stanovách zakotvenou ochranu přírody a krajiny
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a která podala na stavební úřad žádost, že chtějí být informována o blíže speciﬁkovaných (nebo všech) správních řízeních a jichž se potom mohou stát
účastníkem. Stavební úřad je potom povinen tato sdružení předem informovat. Tyto skutečnosti vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny a vodního zákona č. 254/2001 Sb.
S žádostí o radu se můžete obrátit na:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965

•

Jaká pravidla platí pro záměry na lokalitách zařazených do
soustavy území NATURA?
NATURA je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm
ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů
v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
Podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je pro záměry v těchto lokalitách potřeba získat povolení. To je možné získat pouze v případě, že
bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť.
Seznam evropsky významných lokalit na Podblanicku je uveden v příloze 5.
Stanovisko vydává:
Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111,
257 280 857
Správa CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území CHKO Blaník),
tel. 317 852 654
Seznam autorizovaných osob posouzení na internetových stránkách MŽP,
www.env.cz, odkaz NATURA 2000

•
•
•

Vzniká nějaká stavba v nesouladu se schváleným projektem,
případně úplně bez povolení?
Volejte:
Městský úřad / obecní úřad, tel. viz seznam, příloha 1
Stavební úřad, tel. viz seznam, příloha 1

•
•
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Obtěžuje stavba okolí nadměrným provozem v době nočního klidu (světlem, hlukem apod.)?
K okamžitému zásahu volejte:
Městskou policii, tel. 156 (+ seznam, příloha 2)
Skutečnost ohlaste:
Stavebnímu úřadu, žádejte stavební dohled, tel. viz seznam, příloha 1
Krajské hygienické stanici Benešov, Černoleská 2053, tel. 317 784 036

•
•
•

Myslíte si, že žijete nebo pracujete v nadměrně hlučném
prostředí?
Volejte:
Krajskou hygienickou stanici Benešov, Černoleská 2053, tel. 317 784 032-4

•

Obtěžuje Vás stavba nepořádkem v okolí?
Volejte:
Městský úřad / obecní úřad, tel. viz seznam, příloha 1
Stavební úřad, tel. viz seznam, příloha 1

•
•
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Ústava ČR obsahuje i Listinu základních práv a svobod, podle které má
každý člověk právo na příznivé životní prostředí a také na včasné a úplné
informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů a také deklaruje
povinnost státu chránit přírodní bohatství a zákaz ohrožovat a poškozovat
životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Tyto principy jsou aplikovány v řadě právních ustanovení týkajících se životního prostředí.

Chcete založit spolek, společnost, svaz, hnutí, klub nebo jiné
občanské sdružení?
Radu a pomoc Vám nabízí:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965
Seznam občanských sdružení působících v oblasti ochrany životního prostředí na Podblanicku najdete v příloze 4.

•
•
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Chcete poradit s řešením konkrétního problému? Chcete se
aktivně zapojit do ochrany přírody a nevíte kde začít? Chcete ﬁnančně podpořit aktivity v oblasti životního prostředí?
Radu a pomoc Vám nabízí:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965
Seznam občanských sdružení působících v oblasti ochrany životního prostředí na Podblanicku najdete v příloze 4.

•
•

Tipy pro každodenní život
Kromě níže uvedených námětů získáte množství informací na internetu (odkazy viz příloha 7) nebo kontaktujte:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, tel. 317 845 169,
317 845 965

•

ŠETRNÁ SPOTŘEBA
To opravdu nejlepší, co pro naši planetu Zemi můžeme udělat, je více ji šetřit, využívat méně z jejich zdrojů.
Moudrým nákupem šetříme nejen přírodu, ale také peníze. Předtím,
než si něco koupíme, bychom si měli položit otázku: „Opravdu tento výrobek potřebuji, nebo jej potřebuje ten, pro koho jej kupuji? Neexistuje nějaký
jiný výrobek stejného druhu, ale šetrnější k životnímu prostředí? Jak dlouho
mi vydrží? Vím něco o jeho výrobě, použití, nebo o tom, jak se v přírodě
rozkládá? Kde byl tento produkt vyroben a za jakých podmínek? Je možné
tento produkt recyklovat a byly suroviny použité k jeho výrobě získány za
šetrných podmínek?

VODA
Opravte místa, kudy uniká voda, jako jsou kapající kohoutky, záchody nebo
vodovodní potrubí. Po čase se i drobné kapání promění ve velké množství
vody. Nechte si nainstalovat šetřící kohoutky.
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ENERGIE
Šetřete tepelnou energií tak, že v noci a v době Vaší nepřítomnosti topení vypnete - nebo si nechte nainstalovat termostat s časoměrem. Používejte kompaktní, ﬂuorescentní úsporné žárovky. Nechte si Váš byt izolovat proti úniku
tepla a pravidelně kontrolujte kvalitu izolace. Opravte místa, kudy uniká teplý
vzduch, odpovídající izolací. Izolujte svůj elektrický ohřívač vody a potrubí,
avšak vyvarujte se izolace plynových ohřívačů a začněte izolovat jeho potrubí
ve vzdálenosti min. 15 cm od samotného ohřívače. Nejezděte autem - choďte
pěšky, jezděte na kole či používejte veřejnou dopravu kdykoli máte příležitost. Nepoužívejte přístroje na baterie. Pokud nemáte na výběr, tak si aspoň
zvolte znovunabíjecí baterie nebo znovunabíjecí baterie na sluneční energii.
Nakupujte místní výrobky - podpoříte tím nejen místní ekonomiku, ale ušetříte tím i energii spotřebovanou na dovoz výrobků z jiných částí světa.

TOXICKÉ LÁTKY
Ve své domácnosti používejte čistící prostředky, které neobsahují žádné toxické látky. Zařiďte si svůj domov nábytkem vyrobeným z přírodních surovin.
Vyvarujte se ve své domácnosti použití toxického PVC. Mezi časté produkty
vyrobené z PVC patří sprchové závěsy, podlahové materiály a dokonce i některé dětské hračky. Vyvarujte se použití aerosolů, které narušují ozonovou
vrstvu. Namísto lubrikantů, které obsahují ředidla, používejte pro mazání
spínačů či pantů ricinový olej či oleje minerální. K vymalování svého bytu
použijte raději latexové barvy ředitelné vodou než ty, které se ředí ředidlem.
V žádném případě nepoužívejte barvy obsahující olovo. V případě, že doma
máte pec, krb či plynový kotel, nechte je z bezpečnostních důvodů pravidelně podrobit důkladné prohlídce, vyvarujete se tak nebezpečí úniku smrtelně
škodlivých spalin. Nechte si nainstalovat detektor úniku oxidu uhelnatého.
Ujistěte se o dobré ventilaci a vyvážené vlhkosti svého domova. Vlhkost
a nedostatek vzduchu jsou ideálním prostředím pro růst plísní, které mohou
být pro lidský organismus velmi škodlivé.

ODPAD
V žádném případě nevylévejte domácí toxický odpad, jako jsou např.
barvy, ředidla či odpadové tekutiny z auta, do svých zbytků či do vý-
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levky. Informujte se v tomto rádci o správném odstranění těchto látek a v budoucnu se jim pokud možno vyvarujte. Nekupujte stále další a další nákupní tašky. Noste si na nákup svou vlastní tašku a používejte ji opakovaně. Zbytky jídla odkládejte na kompost, které pak využijete jako bohaté hnojivo pro své záhony (kompostování živočišných
zbytků je problematické, proto je nedoporučujeme, nebo je zkrmte zvířaty.
Vyvarujte se nadbytečného balení. Namísto jednorázových výrobků používejte výrobky na více použití (hrnky, nádobky na svačiny, baterky, pera, žiletky, dětské plenky atd.) Používejte recyklovaný, chlórem nebělený papír.

VE VAŠÍ KOMUNITĚ ...
Existuje řada možných způsobů aktivní účasti ve vaší komunitě např.:
Aktivně se zapojte do činností ekologických sdružení ve Vašem okolí,
které se zabývá ochranou životního prostředí. (Seznam vybraných organizací zabývajících se ochranou životního prostředí na Podblanicku viz
příloha 4)
Pokud se ve Vašem okolí vyskytl ekologický problém, který Vás trápí, pokuste se o jeho vyřešení.
Iniciujte vytvoření stezek pro cyklisty.
Zorganizujte program sázení stromů.
Vyzvěte radnici a jí zřizované organizace, aby provedly ekologické zhodnocení provozu.
Převezměte péči o přírodní lokalitu nebo přírodní útvar. S výběrem Vám
poradí: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
tel. 317 845 169, 317 845 965
Finančně podpořte aktivity některého ekologické sdružení.

•
•
•
•
•
•
•
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Příloha 1: Státní správa a samospráva
Aktuální informace a kontakty na všechny úřady v ČR naleznete na internetových stránkách www.statnisprava.cz.
Krajský úřad Středočeského kraje:
Zborovská 11, Praha 5, tel. 257 280 111, 257 280 111,
e-mail: podatelna@kr-s.cz, www.kr-stredocesky.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 257 280 396

•

Správa ochrany přírody – Správa CHKO Blaník:
Louňovice pod Blaníkem 8, tel. 317 852 654, e-mail: blanik@schkocr.cz,
www.blanik.ochranaprirody.cz

Stavební úřady
Městský úřad Benešov – Odbor výstavby, tel. 317 723 405
Městský úřad Bystřice - Stavební úřad, tel. 317 783 091
Městský úřad Sázava - Odbor výstavby a životního prostředí,
tel. 327 551 047
Městský úřad Sedlec-Prčice - Stavební úřad, tel. 317 834 216
Městský úřad Týnec nad Sázavou - Stavební úřad, tel. 317 701 932
Městský úřad Vlašim - Stavební úřad, tel. 317 850 124-5
Městský úřad Votice - Stavební úřad, tel. 317 830 118
Obecní úřad Čechtice - Stavební úřad, tel. 317 853 320
Obecní úřad Čerčany - Stavební úřad, tel. 317 776 311
Obecní úřad Divišov - Stavební úřad, tel. 317 855 400
Obecní úřad Dolní Kralovice - Stavební úřad, tel. 317 856 364
Obecní úřad Neveklov - Stavební úřad, tel. 317 741 417
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telefon
317 754 111
317 850 101
317 830 111

telefon
317 754 111
317 701 431-4
317 850 101
317 830 111

název obce
Benešov
Bernartice
Bílkovice
Blažejovice
Borovnice
Bukovany
Bystřice
Ctiboř

www
www.benesov-city.cz
www.mestotynec.cz
www.mesto-vlasim.cz
www.votice.cz

www
www.benesov-city.cz
www.mesto-vlasim.cz
www.votice.cz

e-mail
epodatelna@benesov-city.cz
bernartice@zelivka.cz
bilkovice@chopos.cz
ou.blazejovice@tiscali.cz
borovnice@quick.cz
oubukovany@volny.cz
mu.bystrice@quick.cz
obec.ctibor@tiscali.cz

e-mail
epodatelna@benesov-city.cz
radnice@mestotynec.cz
podatelna@mesto-vlasim.cz
sekretariat@mesto-votice.cz

e-mail
epodatelna@benesov-city.cz
podatelna@mesto-vlasim.cz
podatelna@votice.cz

telefon
317 754 111
317 856 817
317 843 643
317 856 208
317 853 289
317 701 236, 317 701 402
317 793 217-8
317 843 605, 317 846 890

Obecní a městské úřady

název obce
Benešov
Týnec nad Sázavou
Vlašim
Votice

Pověřené obecní úřady

název obce
Benešov
Vlašim
Votice

Obecní úřady obce s rozšířenou působností
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317 795 318
317 853 320
317 776 311, 317 776 317
317 803 349
317 855 129

317 776 651
317 853 628
317 855 225
317 856 223, 317 856 218
317 855 192
317 853 621
317 812 105, 317 813 889
317 847 299
317 851 222
317 792 227
317 701 627
317 701 158
317 723 593
317 851 290
317 853 249
317 763 511
327 321 804
317 796 231
317 726 105

Čakov
Čechtice
Čerčany
Červený Újezd
Český Šternberk

Čtyřkoly
Děkanovice
Divišov
Dolní Kralovice
Drahňovice
Dunice
Heřmaničky
Hradiště
Hulice
Hvězdonice
Chářovice
Chleby
Chlístov
Chlum
Chmelná
Chocerady
Choratice
Chotýšany
Chrášťany

oucakov@quick.cz
cechtice@zelivka.cz
starosta@cercany.cz, ou@cercany.cz
cervenyujezd@seznam.cz
obecni_urad@ceskysternberk.cz,
ouceskysternberk@raz-dva.cz
ou.ctyrkoly@quick.cz
dekanovice@zelivka.cz
famfulikovaj@divisov.cz
dolni.kralovice@wo.cz
ou.drahnovice@cbox.cz
dunice@zelivka.cz
obec.hermanicky@tiscali.cz
obec.hradiste@tiscali.cz
ou.hulice@cmail.cz, ou.hulice@cmail.cz
hvezdonice@cmail.cz
charovice@cbox.cz
chleby.oubn@cmail.cz
chlistov.ou@seznam.cz
jirik.cihak@tiscali.cz
chmelna@zelivka.cz
jan.herbst@iol.cz
choratice@quick.cz
chotysany@chopos.cz
ou@chrastany.cz
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Keblov
Kladruby
Kondrac
Kozmice
Krhanice
Krňany
Křečovice
Křivsoudov
Kuňovice
Lešany
Libež
Litichovice
Loket
Louňovice p. Bl.
Lštění
Maršovice
Mezno
Miličín
Miřetice
Mnichovice

Jankov
Javorník
Ješetice
Kamberk

317 833 209
317 851490, 724 188 997
317 802 208
317 852 728
byt starostky: 317 852 745
317 856 878
Srbovi: 317 842 134
317 843 088
317 795 183
317 702 121-2
317 789 824
317 741 191
317 853 424
317 853 392
317 789 236
317 843 609
317 855 238
317 856 838
317 852 658
317 776 184
317 744 365
317 803 387
317 802 260
317 853 257
317 853 220
mnichovice@zelivka.cz

keblov@zelivka.cz
obecni-urad.kladruby@seznam.cz
obec.kondrac@tiscali.cz
oukozmice@volny.cz
ou.krhanice@seznam.cz
obec.krnany@tiscali.cz
ou.krecovice@sendme.cz
krivsoudov@zelivka.cz
kunovice.bn@seznam.cz
oulesany@quick.cz
libez@atlas.cz
oulitichovice@mybox.cz
loket@zelivka.cz
oulounovice@quick.c
ou.lsteni@quick.cz
ou@obecmarsovice.cz
mezno@tiscali.cz
obec.milicin@quick.cz

info@obecjankov.cz
javornik@wo.cz
obec.jesetice@worldonline.cz
oukamberk@quick.cz

PŘÍLOHY

Mrač
Načeradec
Nemíž
Nespeky
Netvořice
Neustupov
Neveklov
Olbramovice
Ostrov
Ostředek
Pavlovice
Petroupim
Popovice
Poříčí nad Sázavou
Postupice
Pravonín
Přestavlky u Čerčan
Psáře
Pyšely
Rabyně
Radošovice
Rataje
Ratměřice
Řehenice
Řimovice

317 779 233
317 852 335
317 843 687
317 779 203
317 789 203
317 814 689
317 741 322, 317 741 321
317 813 354
317 844 386
317 795 429, 724 187 940
732 405 041
317 795 624
317 796 619
317 779 416
317 796 539
317 852 473
317 777 822
317 851 443
323 647 218, 323 647 207
317 791 146
317 843 629
317 842 770
317 833 321
323 647 510
317 847 298
ounespeky@quick.cz
info@netvorice.cz
info@neustupov.cz, obecneustupov@guick.cz
obec@neveklov.cz
ouolbramovice@cmail.cz
ostrovobec@quick.cz
ostredek@chopos.cz
oupavlovice@quick.cz
petroupim@chopos.cz
popovice@chopos.cz
obecni.urad@poricinadsazavou.cz
starosta.postupice@iol.cz
pravonin@pravonin.cz
ou-prestavlky@quick.cz
obec.psare@mybox.cz
urad@pysely.cz
ou_rabyne@quick.cz
ou.radosovice@quick.cz
ou.rataje@post.cz
obec_ratmerice@quick.cz
ourehenice@volny.cz
ou.rimovice@seznam.cz

horkyhorky@seznam.cz
obec.naceradec@quick.cz

PŘÍLOHY
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Sázava
Slověnice
Smilkov
Snět
Soběhrdy
Soutice
Stranný
Strojetice
Struhařov
Střezimíř
Studený
Šetějovice
Tehov
Teplýšovice
Tichonice
Tisem
Tomice
Trhový Štěpánov
Třebešice
Týnec nad Sázavou
Václavice
Veliš
Vlašim
Vodslivy
Vojkov

327 551 041
317 844 393
317 812 169
317 856 255
317 795 639
317 851 523, 317 851 259
736 630 858, 317 741 526
317 853 450
317 723 965
317 803 382
317 853 620
317 856 214, 317 856 030
317 842 532
317 795 059, 724 187 277
317 851 445
317 741 654
317 856 273, 608 279 091
317 851 163, 317 851 200
317 855 486
317 701 431- 4
317 722 316
317 843 282
317 850 101
317 792 236
317 835 168

urad@mestosazava.cz
mkronus@quick.cz
ou.smilkov@worldonline.cz
snet@zelivka.cz
sobehrdy@chopos.cz
obec.soutice@tiscali.cz
karel.vojta@quick.cz
strojetice@zelivka.cz
struharov@chopos.cz
obecstrezimir@seznam.cz
studeny@zelivka.cz
setejovice@zelivka.cz
pesek.vojtech@quick.cz
teplysovice@chopos.cz
outichonice@quick.cz
ou.tisem@tiscali.cz
tomice@zelivka.cz
obec-trh.stepanov@worldonline.cz
trebesice@chopos.cz
radnice@mestotynec.cz
compro@compro.cz
ouvelis@quick.cz
podatelna@mesto-vlasim.cz
vodslivy@chopos.cz
ouvojkov@quick.cz

PŘÍLOHY
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Votice
Vracovice
Vranov
Vrchotovy Janovice
Všechlapy
Vysoký Újezd
Xaverov
Zdislavice
Zvěstov

317 830 111
317 843 254
317 792 334
317 835 136
317 855 211
317 789 825
327 321 192
317 851 321, 317 851 328
317 833 227

podatelna@votice.cz
ouvracovice@quick.cz
vranov@chopos.cz
obec.vrchjanovice@tiscali.cz
obecvsechlapy@tiscali.cz
ou_vysoky_ujezd@quick.cz
obecniurad.xaverov@seznam.cz
zdislavice@zdislavice.cz
ouzvestov@quick.cz

PŘÍLOHY
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Příloha 2: Seznam policejních služeben
Městská policie
Městská policie Benešov, tel. 317 721 495
Městská policie Bystřice, tel. 603 536 725, p. Benda
Městská policie Týnec nad Sázavou, tel. 317 701 316, 606 393 382
Městská policie Votice, tel. 317 812 049

Policie ČR
Okresní ředitelství Benešov, Husova 777, tel. 974 871 111
Obvodní oddělení:
Benešov, Jiráskova 993, tel. 317 721 059
Čechtice, nám. Dr. Tyrše 332, tel. 317 853 105
Čerčany, Sokolská 200, tel. 317 776 230
Sázava, Tyršovo nábřeží 132, tel. 327 321 144
Týnec n.Sázavou, Sadová 154, tel. 317 701 336, 317 701 337
Vlašim, J. Masaryka 475, tel. 317 842 444
Votice, Komenského nám. 230, tel. 317 812 275

•
•
•
•
•
•
•

Příloha 3: Seznam výkupen druhotných surovin a sběrných
dvorů
I. Seznam výkupen druhotných surovin
Výkupny druhotných surovin od občanů vykupují především tříděný papír,
železo, barevné kovy a kůži.

BENEŠOV
Hruška Ivan, Na Mýtě, tel. 317 724 844
Vykupované suroviny: tříděný papír (časopisy, noviny), železo, barevné kovy
pondělí
8.00 – 13.00

54

úterý
--

středa
8.00 – 13.00

čtvrtek
8.00 – 16.30

pátek
--

PŘÍLOHY
Jirků Martin, Konopišťská
tel. 317 721 342
Vykupované suroviny: papír tříděný, železo, barevné kovy
pondělí
6.00 – 14.00

úterý
6.00 – 14.00

středa
6.00 – 16.00

čtvrtek
6.00 – 14.00

pátek
6.00 – 12.00

ČERČANY
Nekvasil, Průmyslová, tel. 604 204 682
Vykupované suroviny: papír, železo, barevné kovy, olovo, akubaterie, peří,
kožky
pondělí
úterý
středa
8.00 – 17.00
--sobota
8.00 – 11.00 (první sobota v měsíci)

čtvrtek
8.00 – 17.30

pátek
--

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Nekvasil, Jílovská 504, tel. 317 701 851
Vykupované suroviny: papír, železo, barevné kovy, olovo, akubaterie, peří,
kožky
pondělí
úterý
středa
8.00 – 17.00
--sobota
8.00 – 11.00 (první sobota v měsíci)

čtvrtek
8.00 – 17.30

pátek
--

JANKOV
Kovošrot – Václav Havel, Jankov 1, tel. 723 465 787
Vykupované suroviny: barevné kovy, železo
pondělí
8.00 – 16.00

úterý
8.00 – 16.00

středa
8.00 – 16.00

čtvrtek
8.00 – 16.00

pátek
8.00 – 16.00
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VLAŠIM
Krunert - Metal, Na Potoce 85, tel. 317 847 219, 317 842 314
Vykupované suroviny: železo, papír, barevné kovy, kůže, RTG snímky, ustalovače a ostatní materiály s obsahem drahých kovů, po dohodě likvidace nebezpečného odpadu
pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

úterý
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

středa
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

čtvrtek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

VOTICE
Peterka, Kaplířovo náměstí, tel. 732 233 968
Vykupované suroviny: papír, PET lahve, igelitové obaly
pondělí
7.00 – 16.00

úterý
7.00 – 16.00

středa
7.00 – 16.00

čtvrtek
7.00 – 16.00

pátek
7.00 – 16.00

Rajlich Zdeněk - SID METAL, Zahradní ulice, tel. 317 814 735
Vykupované suroviny: železo, barevné kovy, kůže noviny, časopisy
pondělí
8.00 – 16.00

úterý
8.00 – 12.00

středa
8.00 – 12.00

čtvrtek
8.00 – 16.00

pátek
--

II. Seznam sběrných dvorů
Sběrné dvory slouží pro odběr odpadu od občanů. Od občanů obce, která
sběrný dvůr zřizuje, jsou odpady přijímány zdarma do určitého množství.
Podnikatelé mohou odložit odpad za úplatu nebo na základě smlouvy s obcí.

BENEŠOV
Technické služby Benešov, s. r. o., Na Spořilově 1371, tel. 317 723 311
pondělí
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30
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úterý
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

středa
.00 – 10.30
11.00 – 14.30

čtvrtek
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

pátek
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

PŘÍLOHY
Vybírané druhy odpadu: pneumatiky, elektrošrot, nebezpečný odpad,
polystyren, objemný odpad, stavební odpad

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Skládka EKOSO Trhový Štěpánov, Lhotecká 372, tel. 317 851 654,
317 851 725, 603 569 712
pondělí
7.30 – 15.30

úterý
7.30 – 15.30

středa
7.30 – 16.00

čtvrtek
7.30 – 15.30

pátek
7.30 – 15.00

Vybírané druhy odpadu: PET lahve, sklo, papír, železo, bioodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, stavební odpad, elektronika, pneumatiky, netříděný odpad

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Technické služby Benešov, s. r. o., Brodce, tel. 317 701 238
pondělí
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

úterý
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

středa
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

čtvrtek
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

pátek
6.00 – 10.30
11.00 – 14.30

Vybírané druhy odpadu: pneumatiky, elektrošrot, nebezpečný odpad, polystyren, objemný odpad, stavební odpad

VLAŠIM
Technické služby Vlašim, s. r. o., K Borovičkám 1732, tel. 317 842 540,
317 842 277
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
11.00 – 15.00 11.00 – 175.00 11.00 – 15.00 11.00 – 17.00 11.00 – 14.30
sobota
7.30 – 10.30
11.00 – 13.00 (květen – září: sobota v liché týdny; říjen – duben: první sobota
v měsíci)

57

PŘÍLOHY
Vybírané druhy odpadu: objemný odpad, plasty, kovy, sklo, papír, kovy, stavební suť, pneumatiky, elektrošrot, nebezpečný odpad

VOTICE
Skládka COMPAG Votice, s. r. o., směr k Jestřebicům, tel. 317 814 468,
317 814 122
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
7.30 – 15.00
7.30 – 15.00
7.30 – 15.00
7.30 – 15.00
sobota
7.30 – 15.00 (říjen – duben: poslední sobota v měsíci)

pátek
7.30 – 15.00

Vybírané druhy odpadu: sklo, plasty, kovy, objemný odpad, nebezpečný odpad, dřevo, stavební suť, pneumatiky, elektronika, bioodpad

Příloha 4: Seznam vybraných nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí
místní nevládní organizace
Okresní sdružení ČSOP Benešov (celookresní působnost),
Pláteníkova 264
www.csopvlasim.cz
Český svaz ochránců přírody Benešov
csop.benesov@seznam.cz
Český svaz ochránců přírody Vlašim
www.csopvlasim.cz
Český svaz ochránců přírody Sázava
www.mestosazava.cz
Český svaz ochránců přírody Votice
ekocentrum.csop@atlas.cz
Český svaz ochránců přírody Kladruby
Český svaz ochránců přírody Střítež
martin_dusek@nature.cz
Ochrana fauny Votice
www.ochranafauny.cz
Zelená alternativa Světlá u Louňovic

nevládní organizace s celostátní působností
Český svaz ochránců přírody
Děti Země
Greenpeace
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www.csop.cz
www.detizeme.cz
www.greenpeace.cz

PŘÍLOHY
Hnutí Brontosaurus
Hnutí DUHA
Nadace na ochranu zvířat
Sdružení Arnika
STUŽ
Společnost pro zvířata
Svoboda zvířat
Zelený kruh

www.brontosaurus.cz
www.hnutiduha.cz
www.ochranazvirat.cz
www.arnika.org
www.stuz.cz
www.spolecnostprozvirata.cz
www.svobodazvirat.cz
www.zelenykruh.cz

Příloha 5: Seznam zvláště chráněných území a Evropsky
významných lokalit na Podblanicku
Zvláště chráněná území
CHKO Blaník
PR Podhrázský rybník
NPR Ve Studeném
PP Na Stříbrné
PP Na Ostrově
PP V Olších
PP Teletínský lom
PR Grybla
PP Křečovický potok
PR Čížov
PP Vlčí rokle
PR Malý Blaník
PR Velký Blaník
PR Podlesí
PP Rybníček u Studeného
PR Štěpánovský potok
PP Roudný
PP Částrovické rybníky
PP Rybník Louňov

Evropsky významné lokality soustavy NATURA
Dolní Sázava
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Hadce u Hrnčíř
Minartice
Podlesí
Sedlečský potok
Slavkov
Štěpánovský potok
Štola Mořic
Týnecká rotunda
Vlašimská Blanice
Vlčkovice – Dubový rybník
Vysoký Újezd – kostel
Želivka

mapa CHKO Blaník
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Příloha 6: Vymezení působnosti stanic pro handicapované živočichy

Příloha 7: Internetové odkazy, použitá literatura
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Centrum pro podporu občanů
Česká inspekce životního prostředí
Český svaz ochránců přírody
Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo životného prostředí ČR
Sbírka zákonů
Správa chráněné krajinné oblasti Blaník
Správa ochrany přírody, ústředí

www.nature.cz
http://cepo.arnika.org/cepo.shtml
www.cizp.cz
www.csop.cz
www.kr-stredocesky.cz
www.env.cz
http://www.mvsr.cz/sbirka
www.blanik.ochranaprirody.cz
www.ochranaprirody.cz
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Státní správa, adresář úřadů
Veřejné informační služby měst a obcí.

www.statnisprava.cz
www.města.obce.cz

Specializované vyhledávače, kde najdete odkazy na vše, co souvisí s životním prostředím
www.kormidlo.cz
www.ekolink.cz
Ekolist po drátě - zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další informace
z oblasti životního prostředí
www.ekolist.cz
Síť ekologických poraden - sdružuje organizace zabývající se environmentálním poradenstvím pro veřejnost
www.ekoporadna.cz
Ekospotřebitel - Server zaměřený na rady spotřebitelům
www.ekospotrebitel.cz
Přehled zvířecích útulků při Ministerstvu zemědělství www.mze.cz/attachments/Adrutw4.htm

Použitá literatura:
Dohnal, V., Černý, P.: Stát, obec, kraj a občan při ochraně životního prostředí. 3. vyd., roč.XIII, č.1 Praha: MŽP. 2005
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František Krunert – METAL
Výkup, úprava a prodej surovin
Na potoce 85, 258 01 Vlašim

Vykupujeme

železo – papír – barevné kovy – kůže – rentgenové snímky
– ustalovače a ostatní materiály s obsahem drahých kovů.
Zajišťujeme likvidaci některých druhů nebezpečných
odpadů – po dohodě.

Provozní doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–

Tel./ fax: 317 847 219, 317 842 314
e-mail: krunert-metal@cbox.cz
Tel./ fax: 317 847 219, 317 842 314
e-mail: krunert-metal@cbox.cz

16.00
16.00
16.00
16.00

Kaplířova 789, 259 01 Votice
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- obchodní činnost
- silniční motorová doprava nákladní
- zemní práce
- drobné údržbářské práce
- čištění a údržba města
- provozování vodovodů a kanalizací
- prodej písků a drtí
- oprava komunikací a zástřiky

 Firma: 317 812 886, 317 814 122
Skládka: 317 814 468
ČOV: 317 813 288

EKOSO, Trhový Štěpánov, s.r.o.

Lhotecká 372, 257 63 Trhový Štěpánov
Telefon : 317 851 654, 317 851 725, 603 569 712
Společnost nabízí v oblasti nakládání s odpady tyto služby :
Zneškodnění odpadů na řízené skládce pevných odpadů (odpady stavební,
komunální a ostatní) pro obce i organizace.
Odběr nebezpečných odpadů pevných i kapalných. Týká se nebezpečných
složek komunálního odpadu z obcí i nebezpečných odpadů produkovaných podnikatelskými subjekty. V rámci této činnosti poskytujeme a dodáváme na místo produkce odpadů nádoby či pytle pro snadné shromažďování a manipulaci s odpady.
Odvoz nebezpečných odpadů z obcí, ﬁrem nebo provozoven do 48 hodin
po objednávce.
Odběr biologicky rozložitelných odpadů (tráva, listí, větve, zbytky ovoce
a zeleniny) pro obce i organizace.
Poradenství v zatřídění odpadů. Vedení příslušné provozní evidence. Vystavení identiﬁkačních listů. Sestavení ročního hlášení pro příslušné orgány
státní správy.
Další podrobnější informace týkající se druhů odebíraných odpadů, cen, atd. je možno obdržet v průběhu provozní doby na skládce Trhový Štěpánov nebo telefonicky.

Provozní doba:

pondělí, úterý, čtvrtek 7:30 – 15:30
středa 7:30 – 16:00
pátek 7:30 – 15:00

Kampaň Místo pro přírodu
Nechceme jen nečinně přihlížet změnám, kterými naše příroda a krajina vinou člověka procházejí. Chceme výrazně a aktivně přispět k zachování a obnově našeho přírodního a kulturního dědictví. Důvodem, proč řada druhů
ptáků, motýlů nebo rostlin není dnes tak hojná, jak byla před padesáti lety, je
úbytek životního prostoru.

Zachraňme naše přírodní dědictví!
Abychom mohli účinně chránit naše přírodní dědictví, vyhlašuje Český svaz
ochránců přírody dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu. Cílem
kampaně je získání ﬁnančních prostředků na výkupy pozemků s cílem zajištění jejich trvalé ochrany:
přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů,
květnatých luk)
pozemků územního systému ekologické stability pro převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně)
pozemků v okolí vodních toků vhodných k převedení do přírodního stavu

•
•
•

v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů, …).
Pozemky vykoupené z prostředků veřejné sbírky budou majetkem Českého
svazu ochránců přírody. Pod jeho kontrolou o ně budou podle stanoveného
plánu pečovat místní pozemkové spolky.
Už se nám díky Vaší pomoci podařilo na Podblanicku vykoupit:
Mokřady v Jinošovském údolí - malebné údolí u Vlašimi, kde roste řada
zajímavých rostlin a žije desítky druhů ptáků
Rašeliniště Na Pramenech – rašeliniště nedaleko Načeradce s výskytem
chráněné rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia)

•
•

Dalším významným výkupem je les Ščúrnica v Bílých Karpatech - přes sto
let starý jedlobukový les, svým charakterem se blížící pralesu, byl zachráněn
před vykácením.

Prosíme, pomozte zajistit místo pro naši přírodu

Dar v jakékoli výši nám pomůže zachovat naší přírody krásnou a pro potěšení všech.
Jakou formou můžete přispět:
zašlete složenkou nebo bankovním převodem libovolnou částku na účet
číslo 9999922/0800
zadejte své bance trvalý příkaz a podporujte Místo pro přírodu pravidelně,
číslo účtu 9999922/0800, na platebním příkazu můžete použít konstantní symbol 0308

•
•

Děkujeme

STANICE PRO HANDICAPOVANÉ
ŽIVOČICHY VLAŠIM
Záchrana a rehabilitace zraněných živočichů – první pomoc
a následné léčení poraněných volně žijících živočichů – nejčastějšími
příčinami poranění jsou: střet s vozidly, zásah proudem na sloupech
elektrického vedení, podchlazení, postřelení a vysílení při tahu.
Péče o mláďata – často jsou přijímána mláďata ptáků postrádajících
rodičovskou péči. Těm se buď vyberou adoptivní rodiče v přírodě,
nebo jsou odchována ve stanici a po přípravě vypuštěna nazpět do
volné přírody.

Záchranné transfery – jde o průběžnou celoroční činnost, při níž
jsou přenášeny i celé populace zvířat ohrožených v důsledku investiční
či jiné činnosti lidí (transfery raků a škeblí při výlovech, žab při jarních
tazích atd.).
Ekologická výchova – pro účely exkurzí či demonstrací pro školy je
ve stanici zřízena expozice z různých druhů trvale poškozených ptáků
neschopných života ve volné
přírodě.
Ve stanici je možné vidět
živočichů.
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Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
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