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Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby
Obecní úřad Písková Lhota jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení
~ 76 odst. I písm. a) zákona ČNR Č. 114/1992 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 Obci
Písková Lhota, Poděbradská 17, 29001 Písková Lhota, IČO: 00239615, kácení 2 ks líp malolistých na
parcele č. 1491/1 (před domem č.p.49) s obvodem kmene ve výší 130 cm nad zemí 170 cm a 180cm, s
odůvodněním, že lípy malolisté mají proschlou korunu, defekty kmene a otevřené rány dutiny kmene.
Poškození líp posoudila odborná arborístická firma najatá Obcí Písková Lhota k ošetření stromů v obcí
Písková Lhota. Prořez těchto dvou hp nebyl proveden, nebot‘ by u takto poškozených dřevin nebyl účelný.
Na pozemku 1491/1 bude provedena náhradní výsadba líp malolistých.
Kácení vyjmenovaných dřevin může proběhnout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1. Nedojde k poškození zdraví ani majetku obyvatel
2.

Nedojde k poškození majetku Obce Písková Lhota

Odůvodnění
Dne 4.1.2019 podala Obec Písková Lhota žádost o povolení pokácení 2ks stromů na parcele č. 1491/1
s obvodem kmene ve výši 130 cm nad zemí 170 cm a 180 s odůvodněním, že lípy mají otevřené a
nezhojené rány v dutině kmene, proschlé koruny a jiné defekty kmene.

Správní orgán přezkoumal žádost a shledal jí 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 jako vlastník
předmětného pozemku se k žádosti vyjádřila tak, že za výše uvedených podmínek s kácením souhlasí.
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Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 4.1.2019, ohledání na místě samém, povolujeme Obci Písková
Lhota, Poděbradská 17, 29001 Písková Lhota, ičo: 00239615. Z uvedených duvodu bylo rozhodnuto tak,
jakje uvedeno ve výroku.

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

Starostka obce
Alena Rosenbergová
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