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Rozhodnutí o .ovolení kácení ď-vin
Obecní úřad Písková Lhota jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle
ustanovení ~ 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení rozhodl takto:
Podle ustanovení ~ 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny povolujeme
panu Pavlu Šimonovi, Poděbradská 138, 29001 Písková Lhota, kácení 2 smrku stříbrných na
pozemku p.č.st. 160 s oduvodněním, že smrky stříbrné svým vzrustem ohrožují přilehlé stavby.
Obec ukládá náhradní výsadbu na tomto pozemku. Kácení vyjmenované dřeviny muže proběhnout
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1.
2.

Nedojde k poškození zdraví ani majetku obyvatel
Nedojde k poškození majetku Obce Písková Lhota

Odůvodnění
Dne 31 .7.2019 podal pan Pavel Šimon žádost o povolení kácení 2 smrku stříbrných s obvodem
kmene 58 cm ve výšce 130 cm na pozemku p.č.st. 160 s oduvodněním smrky svým vzrustem
zcela zaplnily zahradu a příjezdovou cestu, v roce 2017 bylo panu Šimonovi povoleno kácení těchto
dřevin, ale z technických duvodu nebylo provedeno.
—

Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.
V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřevina není významným krajinným prvkem ve
smyslu ustanovení ~ 3 písm.b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Obec sek
žádosti vyjádřila tak, že za výše uvedených podmínek s kácením souhlasí. Podklady pro rozhodnutí:
žádost ze dne 31.07.2019, ohledání na místě samém, povolujeme panu Pavlu Šimonovi,
Poděbradská 138, 29001 Písková Lhota. Z uvedených duvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno
ve výroku.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat podáním na Obecní úřad Písková Lhota ve lhutě 15 dnu
ode dne vyvěšení rozhodnutí.
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