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Základní organizace ČSZ v Děčíně VI., osada Letná II.  
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1 

DESATERO 

Zahrádkáře osady „Pod lípou“, Děčín VI 

1. Zaplatit v příslušném roce nejdéle do určeného termínu výborem za členskou známku a 

ostatní určené poplatky za přidělenou zahradní parcelu  

2. Zúčastňovat se členských schůzí ZO ČZS osady „Pod lípou“, Letná, Děčín VI  

3. Dodržovat stanovy ČZS, usnesení členských schůzí ZO ČZS a DESATERO zahrádkářské 

osady „Pod lípou“, Letná, Děčín VI  

4. V každém roce odpracovat 2 povinné brigády ve prospěch osady „Pod lípou“. Brigády 

odpracují pronajímatelé pozemků, kteří nedovršili 70 let, vyjma osob zdravotně postižených s 

průkazkou ZTP/P. Kdo v daném roce neodpracuje brigádu, zaplatí 450,- Kč/ za brigádu. Dále 

na zahrádkách věnovat velkou pozornost údržbě, ochraně kompostů, zelených ploch, živým 

plotům a celkovému pořádku v zahrádkách a jejich okolí.  

5. Nevysazovat neovocné stromy jako smrky, borovice, jedle, buky, duby, břízy, modříny, 

vrby, olše, topoly, jilmy. Pěstovat je možno exotické rostliny, okrasné dřeviny, živé ploty, 

ptačí zob.  

6. Pokračovat v omlazování ovocnářství, likvidovat i s kořeny nemocné, degenerované ovocné 

stromy a keře. Za ně vysazovat nové odrůdy ovocných stromů, doporučovaných do naší 

lokality. Pravidelně provádět prořezávání stromů. Nedopustit zaplevelení osady náletovými 

stromky a křovinami.  

7. V celé osadě je zakázáno pálení nečistých odpadů – hořlavin, barev, olejů, pneumatik, 

igelitů, lina, PVC atd. Ostatní pálit zásadně jen v suchém stavu. Při rozdělávání ohýnku je nutné 

mít na zahradě alespoň 200 l vody k uhašení nebo hasicí přístroj.  

8. Dodržovat zákaz provádět hlučnou činnost (sekání, řezání apod.) v sobotu po 18-té hodině, 

v neděli a ve státní svátky po celý den. Obecně dodržovat podmínky nočního klidu v době 

22:00 hod – 6:00 hod. v souladu s vyhláškou Magistrátu města Děčína. Za porušení může být 

uložena sankce 300,- Kč. V osadě se mohou volně pohybovat jen členové ČZS a jejich rodinní 

příslušníci. Ostatní jen v jejich doprovodu. Je také zakázán volný pohyb psů po společných 

cestách bez majitele. Za neuklizení psích exkrementů na cestě, bude uložena pokuta 300 Kč.  

9. Sledovat zveřejněné zprávy, pokyny, pozvání, informace výboru ZO ČZS ve vývěsních 

skřínkách, brankách nebo na našich www stránkách: www.zo-letna.cz. Ve styku s výborem 

možno bezplatně používat schránku umístěnou na přední části spolkové chaty, nebo 

elektronicky: vybor@zo-letna.cz  

10. V případě záměru ukončit členství v ZO ČZS osady „Pod lípou“ předem s předsedou, nebo 

pověřeným členem výboru ZO ČZS vyplnit tiskopis „Ukončení členství“. Nový zájemce 

vyplní „Přihlášku do ZO ČSZ“. Členem se stává až po schválení výborem ZO ČZS a zaplacení 

členské známky a určených poplatků pro příslušný rok.  

Hospodář vydá novému členu členský průkaz. Výbor určí do pronájmu zahradní parcelu. 

Změny adres, jména, čísla telefonu je povinen hlásit výboru ZO ČZS.  

 

 

V Děčíně xx.xx.xxxx ZO ČZS osady „Pod lípou“, Letná, Děčín VI 


