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ZPRÁVY Z RADNICE 
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kněžmost se uskuteční ve čtvrtek 2. září 2021 v prostorách hasičské 

zbrojnice, Nádražní 238  v 1. patře.  

Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce 7 dní před termínem. 

 

UZÁVĚRKA PODZIMNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST je stanovena na 7. září 2021. Své 

příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

V 2. pololetí letošního roku byly zahájeny stavební práce související s realizací akce „Kněžmost – Rekonstrukce 

místních komunikací, ulice Západní a Lomená“, které navazují na již realizované práce v této lokalitě (v 1. pololetí 

roku 2020). Nákladem 6 mil. Kč (včetně DPH) z rozpočtu obce bude opraveno téměř 500 m místní pozemní 

komunikace, a to včetně provedení parkovacích míst, vstupů a vjezdů k objektům a pozemkům a včetně úprav 

přilehlých ploch veřejné zelně. 

 

Rada obce Kněžmost schválila pořízení ukazatele rychlosti do místní části Koprník a souhlasila s umístěním 

dopravního značení „Pozor děti“ při vjezdu z obou směrů do místní části – Koprník. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schválilo uzavření dohody mezi obcí Kněžmost a obcí Boseň o vytvoření společného 

školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Kněžmost. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasilo s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000 Kč do veřejně vyhlášené 

sbírky Spolkem přátel kultury Kněžmost, na obnovu zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského 

v Kněžmostě.  

 

V termínu 17. 9. – 18. 9. 2021 se bude 

konat štafetový závod „250 Český ráj“. 

Závod v běhu na 21 km v Českém ráji. 

Krásná trasa přírodou a jedinečná 

příležitost proběhnout srdcem Českého 

ráje, na dohled mít zříceninu hradu 

Trosky a běžet přímo skrz nádvoří hradu 

Kost. To jsou jen střípky z nádherných 

scenérií, které vás na trase Eleven 

půlmaraton Český ráj čekají. Start i cíl se 

odehrává v kempu Peklo u 

Komárovského rybníka v Branžeži. Na 

své si přijdou špičkoví běžci, široká 

veřejnost i děti! 

 

 

KNIHOVNA 
• Obecní knihovna zve děti v neděli 5.9.2021 na pohádku divadla PUK „HALÓ JACÍČKU“ v knihovně Na 

Rynku 218 od 15 hodin (pokud dovolí počasí  bude program venku), v hostinci U Cerhů Na Rynku 7, 

Kněžmost, vstup zdarma - akce v rámci Týdne knihoven 
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• Obecní knihovna zve přátelé Seniorského klubu pod záštitou Obecní knihovny na seniorský výlet na 

ZÁMEK RADIM dne 15.9.2021 (rezervace v knihovně). 

• Obecní knihovna zve širokou veřejnost na představení z projektu Listování „ŠVEJK“ dne 21.9.2021 od 

18.00, vstup zdarma - akce v rámci Týdne knihoven. 

• Obecní knihovna zve své příznivce na VÝSTAVU ČERNÉHO HUMORU 1.9 – 30.9. v prostorách 

knihovny v době výpůjčních hodin. Nakažlivou vlnu černého humoru šíří českými městy kapela THE TAP 

TAP. Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti 

komunikovat o vážných věcech s nadhledem. 

• Obecní knihovna připravila pro děti ZŠ zajímavý pohled na naučnou literaturu v podobě Enviromentálního 

PROGRAMU O BROUČCÍCH A VČELIČKÁCH. Projekt proběhne 16.9. pro vybrané ročníky. 

 

 

SÁZENÍ STROMŮ A DŘEVIN NA CIZÍM POZEMKU 

 
Vážení občané, vysazení stromu je velmi záslužné a jsme moc rádi, že obyvatelům není jejich životní prostor 

lhostejný, ale je nutné postupovat uvážlivě a zodpovědně, neboť výsadbám je třeba zajistit vhodné podmínky. Před 

vysazením dřeviny je nutné mít souhlas vlastníka pozemku. Pokud vysadíte strom bez souhlasu vlastníka 

pozemku, jedná se o zásah do cizích práv, který je v rozporu s občanským právem. Podle současné právní úpravy 

občanského zákoníku je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé, tudíž se strom stává nedílnou součástí 

pozemku a v případě pozemku ve vlastnictví obce Kněžmost se stává obec vlastníkem stromu a může kdykoliv 

s dřevinou naložit dle svého uvážení. 

Pokud máte zájem vysadit dřeviny na obecním pozemku, je třeba nás předem navštívit, kde s vámi bude váš návrh 

projednán. Je třeba zvážit plánované budoucí využití pozemku, umístění dotčeného místa poblíž obytných domů. 

Při výsadbách je nutno si také ověřit vedení inženýrských sítí. Problém může být budoucí prorůstání kořenů 

stromů do ochranného pásma. Výsadba by neměla negativně ovlivnit obyvatele přilehlých obytných domů či jiných 

nemovitostí. Podmínkou úspěšnosti výsadby je vhodná volba druhu, dále i faktor zavlažování.  Nové výsadby je 

třeba pravidelně po určitou dobu po jejich vysázení zalévat. 

Dále je třeba mít na paměti, že nevysazujeme malý stromek, ale vzrostlý strom. Každá dřevina vyroste a její 

nevhodné umístění může do budoucna znamenat problém. Ochrana stromu bude podléhat zákonu o ochraně přírody 

a krajiny a jeho odstranění lze realizovat pouze z důvodů určených platnou legislativou. 

 

 

 
Čtvrtletník Novinky z Kněžmostska, vydavatel: obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost, IČ: 00238023, e-mail:                 

redakce.novinky@knezmost.cz, uzávěrka: 15. den v měsíci, redakční komise: Stanislava Drdolová, Karla Mikešová, Mgr. Marie Adela Pokorná, 

Hana Prokorátová. Náklad: 1000 výtisků, Ev. Č. MK ČR E 20943. Názory uveřejněné v Novinkách nemusí být vždy v souladu s názory redakce.                

Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon. 

mailto:redakce.novinky@knezmost.cz

