
OSADNÍ ŘÁD ZO ČZS LESNÍ  KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

IČ: 613 45 938   ev.č.ČZS 403 035 

 

Článek 1 

Vznik, výměra, současný stav a poslání ZO ČZS „Lesní“ 

 

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lesní Klášterec nad Ohří vznikla na 

základě usnesení členské schůze ze dne 2. 11. 1983 a následného územního rozhodnutí MěNV 

Klášterec nad Ohří ze dne 30. 7. 1984, č.j. 1885/84 . V uvedeném územním rozhodnutí je rovněž 

geometricky a katastrálně specifikován obvod a plocha pozemků osad ZO, které jsou ohraničeny 

společným oplocením. 

 Plošné výměry osad ZO Lesní činí k 1. 1. 2017: 

  číslo osady  celkem plocha  z toho plochy parcel plochy a cesty ZO 

         1        15.520 m
2
        14.066 m

2
     1.454 m

2 

         2        31.228 m
2
       26.653 m

2
     4.575 m

2 

         3        33.040 m
2
        24.920 m

2
     8.120 m

2 

  celkem ZO Lesní      79.788 m
2   

    65.641 m
2  

14.149 m
2 

 

 V období 4. čtvrtletí 1995 a 1. čtvrtletí 1996 si uživatelé zajistili, po dohodě výboru ZO 

„Lesní“ s Městem Klášterec nad Ohří, geodetické zaměření užívaných zahrádek, aby jim mohly být 

tyto prodány v letech 1997 – 1998 do osobního vlastnictví. Tím se ZO Lesní stala dobrovolným 

sdružením vlastníků místo nájemců půdy. 

 Usnesením městského zastupitelstva z 15. 5. 1997 byl prodej všech parcel umístěných v ZO 

Lesní na základě jejich geometrického zaměření odsouhlasen. 

 ZO „Lesní“ je součástí ČZS (hlavní spolek IČ: 004 43 182), je ve spolkovém rejstříku 

zapsaným pobočným spolkem, s vlastní právní a majetkovou odpovědností ve vztahu k vnějším 

subjektům (Město Klášterec nad Ohří, SčVK vyúčtování vody a pod.) a je neziskovou zájmovou 

organizací, která slouží k pěstování ovocných stromů, zeleniny a okrasných výpěstků jejími členy. 

 

Článek 2 

Společné užívání 

 

 Členům ZO slouží ke společnému užívání společná zařízení a majetek získaný prací členů, 

z účelových prostředků od členů, případně z jiných zdrojů: 

- společné oplocení, cesty, prostranství 

- páteřní rozvod pitné vody 

- samostatné sklady materiálu na osadách č. 1, 2, 3 

- materiál, drobná zařízení a společné finanční prostředky 

- chráníme hlavní rozvod elektřiny (v majetku ČEZ) a ošetřujeme 

naše přípojkové skříně 

Vlastník zahrádky je spoluvlastníkem společného majetku a je povinen finančně přispívat  

na jeho provoz, údržbu a obnovování ročně, dle rozhodnutí VČS. Správu společného majetku a jeho 

evidenci zajišťuje výbor organizace. 

 

Článek 3 

Cíl osadního řádu 

 

1. Zabezpečit společné práce, potřeby a činnosti, které jsou nezbytné pro řádný chod  

osad ZO „Lesní“, a to zejména: 

         a) údržbu společného zařízení podle čl. 2 

         b) ostatní činnosti podle plánu práce a rozpočtu. 

Finanční prostředky na tyto činnosti se předepisují jednotlivým vlastníkům zahrádek  

ve formě účelových příspěvků. Účelové poplatky jsou splatné do konce měsíce předcházejícího 

termínu konání výroční členské schůze. 



 

 2. Stanovit pravidla chování vlastníků zahrádek a ostatních osob, které se v osadách 

pohybují, v souladu s platnými zákony ČR a vyhláškami obce. 

 3. Zabezpečit pořádek uvnitř osad (č. 1, 2, 3) a zlepšovat životní prostředí. 

 4. Vytvořit maximálně možné pozitivní vztahy mezi uživateli zahrádek. 

 

Článek 4 

Správa základní organizace 

 

 1. Základní organizaci mezi členskými schůzemi řídí výbor ZO ČZS „Lesní“, který má 7  

členů a je volen členskou schůzí na 5ti leté období. Svoji činnost provádí podle usnesení členské 

schůze a v souladu se Stanovami ČZS a příslušnými vyhláškami Města Klášterec nad Ohří. Schůze 

výboru jsou svolávány podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Schůze výboru musí být 

svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru nebo předseda kontrolní komise s uvedením účelu 

jednání. 

 

 2. Předseda výboru vyřizuje neodkladné záležitosti příslušející působnosti výboru.  

Svoje opatření předkládá ke schválení výboru na jeho nejbližší schůzi. 

     Předseda zodpovídá: 

  a) za dodržování jednacího a volebního řádu ČZS v platném znění  

  b) za přípravu jednání členských a výborových schůzí 

 

 3. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech, zejména: 

  a) plní usnesení vyšších orgánů ČZS 

  b) schvaluje plán činnosti a rozpočet ZO 

  c) projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zprávu výboru o činnosti,  

      účetní uzávěrku a zprávu kontrolní komise 

  d) jedná o návrzích výboru a členů 

  e) volí předsedu ZO, tajemníka a další členy výboru, předsedu kontrolní komise a  

     členy kontrolní komise 

  f) stanoví výši účelových příspěvků a jejich splatnost, schvaluje osadní řád 

  g) schvaluje rozsah a druh pracovní povinnosti členů 

  h) uskutečňuje doplňující volbu a rozhoduje o odvolání členů výboru a kontrolní  

      komise 

  i) rozhoduje o zániku ZO 

 K rozhodnutí podle písmene g) je zapotřebí 2/3 hlasů přítomných členů organizace.  

 K rozhodnutí podle písmene  i) je zapotřebí 2/3 hlasů všech členů organizace.  

Všichni členové jsou povinni plnit usnesení členské schůze. 

 

 4. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však 1x za rok, kontrolu hospodaření 

a činnosti ZO. Členské schůzi předkládá zprávu za uplynulé období s návrhy na opatření. Předseda 

kontrolní komise má právo zúčastňovat se jednání výboru ZO s hlasem poradním. 

 

 5. Vedoucí osad organizují všechny práce související s činností v menších osadních celcích 

(osady č.1, 2, 3) než je celá ZO v souladu s osadním řádem. K informování členů svých osad 

využívají mimo osobních kontaktů i osadní vývěsky a webové stránky ZO zahradkarilesni.cz. Mají 

právo vytvářet si v rámci své osady (č. 1, 2, 3) vlastní organizační strukturu spolupracovníků 

k organizování brigád, odborných prací a určit členy pověřené správou vodovodních rozvodů a 

vodoměrů – vodáky. 

 

 

 

 

 



Článek 5 

Čistota a pořádek na společných prostranstvích 

 

 1. Za společné prostranství se považují veškerá místa, která slouží podle svého určení 

společnému užívání.  

 2. Společné prostranství a cesty je zakázáno blokovat vozidly, znečišťovat vyvážením smetí 

či jiných odpadků, mytím vozidel vodou nebo odmašťovacími prostředky, vyléváním olejů či jiných 

chemických látek do volné přírody. Předzahrádky a trvalé parkování na společných prostranstvích 

není povoleno. 

 3. V případě, že kterýkoliv uživatel pozemku (zejména v deštivém počasí) poškodí společné 

cesty těžkým vozidlem, nebo jiným způsobem, je povinen je uvést do původního stavu na vlastní 

náklady. 

 4. Mimo travního a dřevěného odpadu je přísně zakázáno spalovat jakýkoliv odpad. Záměr 

spalovat větší množství travního a dřevěného odpadu je vhodné předem nahlásit hasičům, jinak 

hrozí vysoká pokuta v případě zbytečného výjezdu hasičů. Pálení je možno nahlásit vyplněním 

formuláře na webu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje www.hzsoul.cz a v případě 

nefunkčnosti webu na telefonním čísle 950 431 010. Ten, kdo oheň založil, je povinen zajistit dozor 

do úplného vyhasnutí, případně zalít ohniště.  

 5. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, 

přičemž nakládání s nebezpečnými odpady se řídí zvláštními právními předpisy. Původce odpadů je 

povinen na svém pozemku odpady zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem, a zároveň je odpovědný za nakládání s nimi do doby jejich využití nebo odstranění. Doba 

mezi vznikem odpadu a jeho využitím nebo odstraněním by měla být co nejkratší. Jakékoliv 

vyvezení odpadu mimo určená místa bude přísně sankcionováno dle příslušné vyhlášky města. 

 

Článek 6 

Práva a povinnosti zahrádkářů 

 

1. Členové ZO Lesní jsou oprávněni 

a) užívat společné prostory a zařízení k jim určeným účelům hospodárně a způsobem,  

který nezpůsobí škodu nebo jinou újmu ostatním členům osady, 

b) účastnit se rozhodování o záležitostech ZO Lesní, vznášet dotazy, návrhy a doporučení 

výboru ZO Lesní a vyžadovat řešení problémů, 

c) být informován o užití finančních a hmotných prostředků určených k pořizování, správě  

a údržbě společných prostor a zařízení, 

d) volit a být volen do funkcí ZO Lesní, 

e) užívat společných zařízení rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami za 

předpokladu, že za jejich činnost, chování a případně způsobenou škodu a újmu v zahrádkové osadě 

jsou plně odpovědni. 

 2. Uživatelé pozemků v osadách a jejich návštěvníci se chovají a jednají v duchu dobrých 

sousedských vztahů. Jsou povinni respektovat a od ostatních vyžadovat dodržování zásad ochrany 

životního prostředí a nepřipustit jeho poškozování. 

 3. Všichni uživatelé a jejich návštěvníci jsou povinni respektovat vlastnická práva osadníků 

a být nápomocni při jejich dodržování a ochraně (např. zamezení krádeží, vstupu na cizí pozemek 

bez vědomí majitele apod.) 

 4. Z důvodů společného zájmu ( hlavní oplocení, vodovodní rozvody – budování, odečty 

vodoměrů, či opravy ) je povolen vstup na pozemky „vodákům“, vedoucím dané osady a 

předsedovi ZO + 1 dospělé osobě společně v nezbytně nutných případech. 

 5. Povinností každého vlastníka je pečlivé ošetřování a ochrana rostlin s cílem zabránit 

rozšiřování škůdců a chorob a zamezit šíření plevele na okolní parcely. 

 6. Je zakázáno vysazovat a pěstovat porosty tak, aby přesahovaly (i jen části) přes plot 

sousední zahrádky, přesahy porostů krátit v nevegetačním období daného roku. 

 7. Je zakázáno plošné vypalování trávy. 

http://www.hzsoul.cz/


 8. Každý vlastník dbá o údržbu veřejné přístupové cesty před svým pozemkem. Veškerý 

dovezený osobní materiál je vlastník povinen ze společných prostranství a osadní cesty v nejkratším 

termínu přeložit na svoji parcelu. 

 9. Zahrádková osada je určena především k podpoře drobného zahrádkaření, k vyžití 

volného času, k utváření pěkného a zdravého životního prostředí. Pro zabezpečení klidu a pohody 

nerušíme ostatní nadměrným hlukem a kouřem z ohňů. Při večerním posezení po 22 hodině u ohně 

s přáteli, zejména ve dnech pracovního klidu, se zdržujeme hlučných projevů. Je zakázáno používat 

hlučné sekačky a stroje po celý den v neděli a o svátcích. 

 10. Pálení zbytků dřevin, trávy provádět, pokud možno, mimo dny pracovního klidu. 

 11. Majitelé psů nedovolí, aby jejich psi pobíhali volně po osadě. Jsou povinni uklízet jejich 

výkaly ze společných prostranství. 

 12. Chov včel, drobného hospodářského zvířectva, papoušků a psů je povolen pouze se 

souhlasem vydaným ZO Lesní na základě členem podané žádosti s připojeným souhlasem majitelů 

sousedních zahrádek . 

 13. Přednostně se parkuje vně osad. Na veřejných prostranstvích a po jedné straně na 

cestách uvnitř osad ZO „Lesní“ je možno zaparkovat osobní vozidlo tak, aby nebránilo přístupu 

k zahrádkám, zařízením a nebránilo průjezdu vozidel, zvláště záchranné a havarijní služby. 

 14. Neuzamčení hlavních vchodů a vjezdů do osad ZO je chápáno ostatními zahrádkáři jako 

ohrožení jejich majetku cizími osobami a proto bude nekompromisně řešeno dostupnými právními 

prostředky. 

 15. Je přísně zakázáno odbočovat rozvod vody před parcelním vodoměrem, před který je 

nutné povinně instalovat uzávěrný ventil. Vlastník je povinen při poruše vodoměru o tomto 

informovat „vodáka“. Platnost vodoměru je 5 let od uvedení do provozu, potom je nutné na vlastní 

náklady osadit nový vodoměr nebo nechat starý vodoměr přecejchovat u oprávněné firmy, jinak se 

platí dvojnásobek rozdílů vodoměrů. Porušením těchto pravidel se vlastník vystavuje nebezpečí 

úhrady veškerých nákladů spojených s rozdílem odečtu vodoměrů parcelních proti hlavnímu. 

 16. Každý vlastník zahrádky je povinen průběžně pečovat o svoji část obvodového 

parcelního oplocení, jehož údržbu je povinen zahrádkář ze sousední parcely umožňovat a dbát, aby 

svojí činností, nebo činností svých návštěvníků toto oplocení nepoškozoval. 

 17. Každý vlastník je povinen se obeznámit (v případě své neúčasti) se závěry a usnesením 

členské schůze ZO. 

 

Článek 7 

Působnost stavebních zákonů 

 

 Povolování staveb, ohlašování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení včetně 

kolaudace, užívání a odstraňování staveb, vydává místní stavební úřad MÚ Klášterec nad Ohří 

podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném znění. Před zahájením 

řízení k získání příslušného povolení je doporučeno se stavebním úřadem nejprve konzultovat 

požadavky, které je nutno splnit pro vydání povolení. Uvažovanou stavbu, nebo stavební úpravu, by 

měl stavebník umisťovat a řešit citlivě k místnímu prostředí a ke specifikám využívání přilehlých 

parcel při dohodě s danými sousedy, vždy v souladu s podmínkami příslušného povolení odboru 

stavebního úřadu  a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří. Výbor ZO Lesní 

vydává stanovisko ke stavbám pro ohlášení či povolení. Obvyklá velikost zahradních chat je 16 - 25 

m
2
 . Povolují se doprovodné stavby jako skleníky, přístřešky, pergoly. Celková výměra všech 

staveb do 25% plochy zahrádky. 

 

Článek 8 

Odkoupení a prodej zahrádek 

 

 1. Při prodeji zahrádky dalšímu vlastníku předá majitel – člen ZO „Lesní“ kupujícímu 

osadní řád v platném znění. Představí rovněž nového majitele vedoucímu osady ( případně 

předsedovi ZO ) a tuto změnu projednají původní i nový majitel s matrikářem ZO. 

 2. Ke dni prodeje vyrovná prodávající veškeré pohledávky vůči ZO „Lesní“. 



 3. Kupující – uživatel společných zařízení je povinen se představit vedoucímu osady. 

 4. Kupující, pokud se nepřesvědčil o splnění bodu 2 článku 8 u prodávajícího a matrikáře 

ZO „Lesní“, přejímá veškeré pohledávky v plném rozsahu. 

 5. Při koupi zahrádky zaplatí nový vlastník výboru ZO „Lesní“ příspěvek 1.000,- Kč. 

Jsou-li novými vlastníky děti dřívějšího vlastníka, tento příspěvek se nevybírá. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení a sankce 

 

 1. Tento osadní řád ZO „Lesní“ je platný ode dne schválení na členské schůzi a je závazný 

pro všechny členy. 

 2. Při porušení osadního řádu je možné člena dobrovolného sdružení vlastníků, po 

projednání jeho přestupku ve výboru ZO pokutovat : 

a) za uzamčená vrátka nebo zamčený vodoměr při pouštění a zavírání vody á 50 Kč 

b) za porušení plomby vodoměru 500 Kč 

c) za opakované pobíhání psa a neuklízení výkalů 100 Kč 

d) za opakované nezavírání a nezamykání vrátek a vrat hlavního oplocení 100 Kč 

e) za parkování uvnitř osady bránící průjezdu vozidel 100 Kč 

f) za vyvezení odpadu mimo svou parcelu a vně oplocení osady 500 Kč 

    a povinnost odstranit černou skládku na svůj náklad 

g) za úmyslné poškození společného majetku (bran, branek, oplocení, rozvodů vody  

    a elektřiny, cest) 500 Kč 

Závažné porušení osadního řádu je možné po případném ohlášení na Městském úřadu v Klášterci 

nad Ohří, postihnout i podle vyšších právních norem. 

 3. Při neplnění finančních a ostatních povinností plynoucích z osadního řádu ZO „Lesní“ 

bude členovi odpojen přívod vody. 

 4. Výbor (tj. předseda, tajemník, hospodář, tři vedoucí osad a stavební dozor) a kontrolní 

komise ZO „Lesní“ – dobrovolného sdružení vlastníků – bude mít následující kompenzační 

náhrady za ztracený čas a za práci pro ostatní vlastníky: 

  a) osvobození od brigádnických hodin 

  b) na návrh výboru ZO a po schválení členskou schůzí ZO budou odměněni  

    věcnou odměnou. 

 5. Tento osadní řád je vázán ke kupní smlouvě vlastníka parcely článkem VIII. kupní 

smlouvy, především z důvodu využívání společných zařízení ZO „Lesní“ vlastníky (hlavní 

oplocení, vnitřní prostranství, cesty, vodovodní a elektrické rozvody) a z důvodu specifikace kritérií 

k jejich společné údržbě. Zároveň osadní řád obsahuje podstatná pravidla nezbytná pro zajištění 

dobrých vztahů mezi právním subjektem ZO „Lesní“ a vlastníkem, mezi dobrovolným sdružením 

vlastníků a vnějšími subjekty (Městem Klášterec nad Ohří, Lesy ČR, SčVK, Finanční úřad, Katastr 

nemovitostí atd.) a především mezi samotnými sousedícími vlastníky parcel. 

 6. Toto úplné znění osadního řádu novelizuje osadní řád ZO Lesní ze dne 20. února 1998 

schválený Městem Klášterec nad Ohří před prodejem zahrádek členům ZO Lesní. 

 

Článek 10 

Schvalovací doložky 

 

Toto úplné znění novelizovaného osadního řádu bylo schváleno na členské schůzi ZO ČZS 

Lesní Klášterec nad Ohří dne 17. března 2017 

 

 

  Za výbor ZO ČZS Lesní : předseda       Ing. Vlastimil Platil 

      

 

  

      tajemník a matrikář      Ing. Jiří Marek 


