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VÝZVA
vlastníkům pozemků v katastrálním území Kácov

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech rostlinolékařské péče podle $ 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o

rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen zákona o rostlinolékařské péči, upozorňuje vlastníky pozemků nebo objektů nebo
osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni ve smýslu $-3 odst. I
písm. a) zákonarostlinolékařské péči:

a) Zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebok
ohrožení zdravílidí nebo zvířat.

b) Používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým
organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k
používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a
zvířat nebo životní prostředí.

Z neobdělávaných a neudržovaných pozemků se šíří plevele, škodlivé organizmy, které
ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebozvířat.

Občanům tak vznikají škody včetně zvýšených nákladů na likvidaci plevelů na jejich
pozemcích. Nečinností vlastníka uvedených pozemků dochází k poškozování práv vlastníků

okolních pozemků,a to jejich poškozováním nadměrným náletem semen plevelů.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky, jde-li
o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané
zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo
zdraví lidí nebo zvířat. Za přestupek lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

Městský úřad Kutná Hora, vyzývá občany Městyse Kácov, aby pravidelně kontrolovali
stav svých pozemků a udržovalije sečením alespoň 2 x ročně v řádném stavu.
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