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Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
Obecní úřad Písková Lhota jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle
ustanovení ~ 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1 992 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
Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupenou na základě plné moci firmou FORVIA, CZ, s.r.o., Kolínská 1, Poděbrady Kluk, IČ:
09229085, kácení stromů a keřů na p. č.1250 I 7 v k.u. Písková Lhota u Poděbrad na základě
znaleckého posudku číslo 4309/2019 vypracovaného soudním znalcem Ing. Tejkalem Františkemznalcem v oboru. Obec neukládá náhradní výsadbu na tomto pozemku. Kácení vyjmenovaný dřevin
může 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 13.9.2019 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56,
140 00, Praha 4, zastoupené na základě plné moci firmou FORVIA, CZ, s.r.o., Kolínská 1,
Poděbrady Kluk, iČ: 09229085, žádost o kácení stromů a keřů na p. č.1250 I 7 v k.u. Písková Lhota
u Poděbrad z důvodu opravy silničních příkopů na Dil v km 26,8
33,1 L÷P ‚na základě
znaleckého posudku číslo 4309/2019 vypracovaného soudním znalcem ing. Tejkalem Františkem
znalcem v oboru.
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Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.
V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem ve
smyslu ustanovení ~ 3 písm.b) zákona ČNR č.11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podklady
pro rozhodnutí: žádost ze dne 13.09.2019, znalecký posudek číslo 4309/ 2019 a ohledání na místě
samém. Povolujeme žadateli, Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci, Na Pankráci
546/56, 140 00 ‚Praha 4, zastoupené na základě plné moci firmou FORVIA, CZ, s.r.o., Kolínská 1,
Poděbrady Kluk, lČ: 09229085Z pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku č.1250/7 v k.u.
Písková Lhota u Poděbrad, 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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