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Č. j.: UZ-20-06/VZZO-10-04/2015-Lu,  příloha č. 4 Zápisu (Z-06/VZZO-10-04/2015) 
                                                    

U S N E S E N Í

 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
10. 4. 2015

Přítomní zastupitelé Hlasování o usnesení

Předsedající: Miloslav Novák starosta pro proti zdržel se

 Jan Šabacký místostarosta 5 0 0

Ověřovatel: Jiří Löwy člen

Ověřovatel: Václav Král člen Usnesení přijato

Marek Ludvík člen

Přítomni: dle prezenční listiny: 5 členů zastupitelstva, 2 hosté

Zastupitelstvo obce po projednání:

1) schvaluje: 

a) 53/04/15 - Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice (UP-06/VZZO-10/04/2015)                   
                      5 členů ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        

                                                                                                                                                    Schváleno všemi  hlasy
b) 54/04/15 - Ověřovatele Zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                       
                      3 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, 0 proti, 2 zdržel se: V. Král, J. Löwy       

                                                                                                                                          Schváleno třemi  hlasy
c) 55/04/15 -  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 1ADM/EO/ZTP-25d/03/15, 2ADM/EO/ZTP-26d/03/15 
                          5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        

                                                                                                                                        Schváleno všemi  hlasy
d) 56/04/15 – Program jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (na 20. 4. 2015)
                      5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        
                                                                                                                                                                 Schváleno všemi  hlasy
e) 57/04/15 -  Závěr jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (z 16. 3. 2015)
                      5 členů ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Löwy, 0 proti, 0 zdržel se        
                                                                                                                                                                 Schváleno všemi  hlasy

2) bere na vědomí:
 
a) 58/04/15  - Plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva č. 30 – 52/03/15                                        Bez připomínek
b) 59/04/15 - Žádost o kácení, P. L. Ševčík                                                                                                  
c) 60/04/15  - Svoz nebezpečného odpadu                                                                                                   
d) 61/04/15  - Nabídku Mapového serveru G-Obec                                                                                      
e) 62/04/15 - Konání setkání starostů Plzeň - sever s představiteli PK a KÚPK                                         
f) 63/04/15  -  Záznam o využívání údajů - výpis z registru osob                                                                      
g) 64/04/15 - II.205 Aglomerační okruh - Dokončení - ÚUK Nekmíř v. Tlucná - v.OK 15.03.11              



h) 65/04/15 - Nabídku svozu kovů, nakládání s bioodpadem                                                                                           

i) 66/04/15   -  Územní rozhodnutí Stav. 12/2015                                                                                         
j) 67/04/15  -  Vytyčovací náčrt, situace chodník                                                                                         
k) 68/04/15 -  Žádost o stanovisko OŽP k umístní lokalit Z6 a Z12 v návrhu ÚP Kunějovice                   
l) 69/04/15  -   Souhlas se změnou umístění stavby Kunějovice p415/23, v VN, TS, kNN                         
m) 70/04/15 - Zprávu o hospodaření v obecním lese za rok 2014, zhodnocení výsledků za LHP             
                       s platností 2010 – 2014
n) 71/04/15  -  Návrh na přesun smírčího kříže                                                                                            
o) 72/04/15  -  Schválení Havarijního plánu; č. j.: OŽP-Hra/8167/2015                                                             
p) 73/04/15  -  Zprávu z kontroly VZP-15-00863001-P877                                                                               
q) 74/04/15  -  Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek                   
r) 75/04/15   -  ÚP Kunějovice – krajinný prvek; OŽP-Han8692/2015                                                          
s) 76/04/15   -  Územní souhlas; Stav. 75/2015 – 1                                                                                            
 

Ověřovatelé:                    Václav Král                         Jiří Löwy

starosta: Miloslav Novák 
                                                                                                                                                                    

V Kunějovicích dne: 10. dubna 2015
                                                                                                                                                                                      
Založeno na úřední desce dne: 10. 4. 2015 | schváleno/účinnost: 10. 4. 2015 
Založila, jméno a podpis: Ludvíková/EÚD-22/04/15
Datum sejmutí z úřední desky dne: 28. 4. 2015                                                                                                                                 

Vytvořeno: 10. 4. 2015| Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup (http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47)  
                                                                                                                         | od: 10. 4. 2015 do: 28. 4. 2015 || 

Upozornění: Zveřejněný text usnesení ZoK je upravenou verzí dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou                    
k nahlédnutí v usnesení na OÚ Kunějovice. 

                                                           �                                                             �  Publikováno / aktualizováno: 10. 4. 2015  18:21

Č. j.: UP-06/VZZO-10-04/2015; Příloha č. 3 Zápisu z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018                                                       

Upravený programUpravený program
o nově zařazené body jednání; 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1, 7.1 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                               

1.    Úvodní část ………………………………………………………………………………....  1                      
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                             
2.    Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu ……………………………………………………....   2
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 6. 3. 2015           ……………………………….........    3                     
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ………………………………………………....   4                     
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ……………………………….......    5                     
Body jednání    ………………………………………………………………………………......   6                   

6.1.  Závěr jednání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                
6.2.  Rozhodnutí o ZTP                                                                                                                                                                            
6.3.  Žádost P. L. Ševčík                                                                                                                                                                           
6.4.  Svoz nebezpečného odpadu                                                                                                                                                              
6.5.  Mapový server G-Obec                                                                                                                                                                    
6.6.  Setkání starostů Plzeň - sever s představiteli PK a KÚPK                                                                                                               

http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47


6.7.  Záznam o využívání údajů - výpis z registru osob                                                                                                                           
6.8.  Přechodná úprava provozu II.205; Aglomerační okruh - Dokončení - ÚUK Nekmíř v. Tlucná                                                      
6.9.  Svoz kovů, nakládání s bioodpadem                                                                                                                                                
6.10. Územní rozhodnutí Stav. 12/2015                                                                                                                                                   
6.11. Vytyčovací náčrt, situace chodník                                                                                                                                                   
6.12. Žádost o stanovisko k umístní lokalit Z6 a Z12 v návrhu územního plánu Kunějovice 
6.13. Program jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                       
6.14. Souhlas se změnou umístění stavby Kunějovice, p415/23, vVN, TS, kNN                                                                              
6.15. Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2014, zhodnocení výsledků za LHP s platností 2010 - 2014                              
6.16. Návrh na přesun smírčího kříže                                                                                                                                                  
6.17. Schválení havarijního plánu                                                                                                                                                       
6.18. Závěrečný protokol ke Zprávě o výsledku kontroly                                                                                                                  
6.19. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek                                                                       
7.1.   Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání  ….............................  7                     
7.2.   Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                                 
7.3.   JSDHO Kunějovice                                                                                                                                              
7.4.   ÚP Kunějovice – krajinný prvek                                                                                                                          

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ………………………………………………....    8                     
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-06/VZZO; 10-04/2015, další přílohy, závěr ….....     9
                                                                                                                                                                                      
Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 10. 4. 2015:                                            

pro: 5                proti: -  0  -               zdržel se:  -  0  -  
                

Připomínky ze strany členů zastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83  odstavec 2 zákona          
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách                          
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů:

           ......................................                              bez připomínek          ....................................................................        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

�  �  Publikováno / aktualizováno: 7. 4. 2015  13:49

 ● ●

  
Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška  ● ●     

      

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
      
       Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona               
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle 
ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh 
opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání 
Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro ochranu                
a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků 
povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod       
pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability 
krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kapitole IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti 
vázané na vodní prostředí. Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,    
a to v kapitole V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, a stanoví strategii jejich financování v kapitole
VI. Souhrn ekonomické analýzy užívání vod. Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí               
z podkladů, hodnocení a úvah, které jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách          
Úvod, I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, II. Užívání vod a dopady 



lidské činnosti na stav vod, III. Monitoring a hodnocení stavu, IV.6 Zhodnocení dosažení cílů, IV.7 Návrh 
zvláštních a méně přísných cílů a VII. Doplňující údaje.                                             
Je navrženo opatřením obecné povahy vydat z výše uvedených národních plánů povodí část kapitoly IV.,      
a to IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů, IV.2 
Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění 
vodohospodářských služeb, IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, IV.4 Cíle 
pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary, IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, a kapitolu 
V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů.                                                                                                  
Ostatní kapitoly budou součástí odůvodnění. Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí        
se přímo dotýká zájmů uživatelů vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků 
vodních děl, správců vodních toků a obcí. Návrhy opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto oznámení      
a v úplném znění jsou zveřejněny na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz).        
Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva zemědělství, 
Těšnov 65/17, Praha 1, po telefonické domluvě na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových 
opatření, tel. 221 81 2249 nebo 221 81 2329, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní      
dny dle dohody. Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit    
u správního orgánu písemné připomínky. Připomínka by měla přiměřeně splňovat náležitosti podání podle 
ustanovení § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje.
Ministerstvo zemědělství tímto vyzývá dotčené osoby, aby k předmětným návrhům opatření obecné povahy 
podávaly písemné připomínky na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky               
a protipovodňových opatření, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. 

K podání připomínek se stanovuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 39 odst. 
1 správního řádu lhůta do 22. června 2015.

Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu do 22. června 2015 na úředních deskách Ministerstva 
zemědělství a obecních úřadů.

Obecní úřad Kunějovice vyvěšuje tohoto oznámení na své úřední desce a zároveň zveřejňuje oznámení 
včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 7. 4. 2015.

Přílohy pro zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup 

__________________________________________________________________________________
     

■ Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe

  
■ Veřejná vyhláška – oznámení  o návrzích

opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek 

 
■ Seznam-obcí v povodí Labe 

  

 ■ Odkazy ke stažení v době vyvěšení Odkazy ke stažení v době vyvěšení 

 ■ Po    době  vyvěšení 

■  Návrh opatření 

 ■  Veřejná   vyhláška 

 ■  Seznam   obcí v povodí Labe 

 ᴥ http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
 ֎ http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=2997

   Obec Kunějovice ( 4/2015  str. 3 )Obec Kunějovice ( 4/2015  str. 3 )

                                                                                                                       

http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Seznam-obc%C3%AD-v-povod%C3%AD-Labe.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/Seznam
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/201Ve%C5%99ejn%C3%A1
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Ozn%C3%A1men%C3%AD-o-n%C3%A1vrz%C3%ADch-opat%C5%99en%C3%AD-OP.pdfVe%C5%99ejn%C3%A1
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/N%C3%A1vrh-OOP-NPP-Labe.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=2997
http://www.Po/
http://eagri.cz/
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                                         …............      ●    PozvánkaPozvánka   ● …....................                                             
  3. 4. 2015

6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
                                            (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění)                                                            

Termín konání:  10. 4. 2015                                                                                                           
Čas konání:        1800 – 2100 hod.                                                                                                                  

Místo konání:     zasedací místnost, Kunějovice 28

1.1. Úvodní část…………………………………………………………………………………………………………………… ..          1                                           

1.2. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                               
2.1. Prezenční listina ………………… ………………………………......... ……………………………………………………          2                                           

2.2. Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                              
Projednání námitek k zápisu ze ZOK dne 6. 3. 2015   …...........................................…..............................................         3                                           

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání  ………..……………………………………………………………….          4                            
Přenesené body jednání z předchozího zasedání    …………………………………………………………………….          5                            
Body jednání  ………………………………………………………………………….....................................................................          6                               
6.1.  Závěr jednání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                  
6.2.  Rozhodnutí o ZTP                                                                                                                                                              
6.3.  Žádost P. L. Ševčík                                                                                                                                                             
6.4.  Svoz nebezpečného odpadu                                                                                                                                                
6.5.  Mapový server G-Obec                                                                                                                                                      
6.6.  Setkání starostů Plzeň - sever s představiteli PK a KÚPK                                                                                                 
6.7.  Záznam o využívání údajů - výpis z registru osob                                                                                                             
6.8.  Přechodná úprava provozu II.205; Aglomerační okruh - Dokončení - ÚUK Nekmíř v. Tlucná                                        
6.9.  Svoz kovů, nakládání s bioodpadem                                                                                                                                  
6.10. Územní rozhodnutí Stav. 12/2015
6.11. Vytyčovací náčrt, situace chodník
6.12. Žádost o stanovisko k umístní lokalit Z6 a Z12 v návrhu územního plánu Kunějovice 
6.13. Program jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Kunějovice                                                                              
6.14. Souhlas se změnou umístění stavby Kunějovice, p415/23, vVN, TS, kNN                                                                      
6.15. Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2014, zhodnocení výsledků za LHP s platností 2010 - 2014                     
6.16. Návrh na přesun smírčího kříže                                                                                                                                         
6.17. Schválení havarijního plánu                                                                                                                                              
6.18. Závěrečný protokol ke Zprávě o výsledku kontroly                                                                                                          
6.19. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek                                                              
7.1.  Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání   ………………………………    7                                
7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                                               
Diskuse, různé                                  …………………………… ………………………………………………………………   8                             
Návrh usnesení, závěr  …………………………………..……………………………………………………………………………   9

Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastnit.                                                                                    

Zájemcům o doplnění návrhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního formuláře 
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=966, e-mailu kunejovice  @  post.cz, : yzcbhyd nebo osobně na OÚ - do 9. 4. 

Založeno na úřední desce dne: 3. 4. 2015 / schváleno: 2. 4. 2015 / účinnost od: 3. 4. 2015                                                                            
Založila: Ludvíková/EÚD-20/04/2015 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 13. dubna 2015                                                                         
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:      مرال                                                                        

Vytvořeno: 1. 4. 2015 / aktualizováno: 2. 4. 2015 | Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup                      
                                                                                        http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47 od 3. 4. 2015 - 13. 4. 2015  
                         Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 2         |       Číslo výtisku: druhý        |       Za správnost: Helena Ludvíková  
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Návrh programu :

http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
mailto:kunejovice@post.cz
mailto:kunejovice@post.cz
mailto:kunejovice@post.cz
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/
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WOCZ65 OPIN 010958WOCZ65 OPIN 010958
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/25                  Vydaná: středa 01.04.2015 11:58  (09:58 UTC)  Plzeňský kraj  

❅Na jev: SILNÉ SNĚŽENÍ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): od středy 01. 04. 2015 21:00 do čtvrtka 02. 04. 2015 21:00     
Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): od středy 01. 04. 2015 12:00 do čtvrtka 02. 04. 2015 21:00                     
Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): od 800 m n.m. od středy 01. 04. 12:00 do čtvrtka 02. 04. 21:00   
Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): od středy 01. 04.  21:00 do čtvrtka 02. 04. 2015 12:00 
Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): od 500 m n.m. od středy 01. 04. 21:00 do čtvrtka 02. 04. 12:00

Výstraha č. 25 ruší výstrahu pro povodňové jevy a přidává výstrahu na zimní jevy. Doplňuje tvorbu nové sněhové 
pokrývky a sněhových jazyků. Regionalizuje a specifikuje dobu platnosti pro silné sněžení. Prodlužuje dobu platnosti 
pro silný vítr na oblast jihozápadních Čech. V čerstvém severozápadním proudění, kolem tlakové níže nad Pobaltím,     
k nám zesiluje příliv chladného a vlhkého vzduchu. V noci a ve čtvrtek přes den bude přes naše území přecházet 
frontální vlna. Ve středu bude i nadále foukat čerstvý západní vítr 7 až 12 m/s s nárazy 15 až 25 m/s, na hřebenech hor 
kolem 30 m/s (110 km/h). Vítr bude ve večer- ních a nočních hodinách slábnout. Pouze na jihozápadě Čech se i během
čtvrtka mohou přechodně vyskytnout nárazy až 25 m/s. 
V jihozápadní polovině republiky se v noci a ve čtvrtek dopoledne na frontální vlně vyskytne vydatné sněžení,               
při kterém se bude vytvářet sněhová pokrývka místy kolem 10 cm, na horách kolem 20 cm. Za frontální vlnou se           
ve studeném vzduchu budou ve čtvrtek odpoledne a večer vytvářet četné sněhové přeháňky. Ty budou provázené 
intenzivním sněžením, s krátkodobým snížením dohlednosti a přechodnou tvorbou sněhové pokrývky i v nižších 
polohách. Na horách se budou do čtvrtečního večera vytvářet sněhové jazyky. V jihozápadní polovině území se budou 
sněhové jazyky přechodně tvořit v noci na čtvrtek a ve čtvrtek dopoledne už v polohách nad 500 m. n.m.                     
Doporučení ke zmírnění následků silného sněžení, silného větru a sněhových jazyků:                                                     
Doporučuje se zimní výbava, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou 
vzorku. Vzít v úvahu možnost náhlého poklesu dohlednosti a náhlé tvorby sněhové pokrývky a přizpůsobit tomu 
rychlost jízdy. Při cestování sledovat dopravní zpravodajství, na horách sledovat informace Horské služby   
  (http://www.horskasluzba.cz) a dodržovat jejich pokyny. 
Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík ve spolupráci s VGHMÚř
             http://pocasi.chmi.cz/, http://hydro.chmi.cz/hpps                                                                      Distribuce: CZ   

Občasník Občasník Kunějovický e-zpravodaj  Kunějovický e-zpravodaj  vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany.                                                   vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany.                                                   
Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační, zdroj archiv H. Ludvíková. Číslo 04Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační, zdroj archiv H. Ludvíková. Číslo 04  1/2 1/2 vychází v Kunějovicích dne 15. 4. 2015.  vychází v Kunějovicích dne 15. 4. 2015.           

                                                                                                                                                                         www.kunejovice.czwww.kunejovice.cz  
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