Obecnĺ úřad Písková Lhota
V Pískové Lhotě dne 12.07.2018
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:
A.
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 4 ks stromů 2 lípy u pomníku padlých na parcele č.1491/1 s obvodem kmene ve výši
130 cm nad zemí 150 cm a 165 cm, 2 břízy v lokalitě u Bábinky na parcele č.14911 1
s obvodem kmene ve výši 130 cm nad zemí 130 cm a 120 cm, s odůvodněním, že jsou
částečně v kmeni prohnilé a napadené houbovými chorobami. Kácení vyjmenovaných dřevin
může proběhnou 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
B.
Podle ustanovení ~ 9 odst. I zákona ČNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ukládáme Obci Písková Lhota, Poděbradská 17, 29001 Písková Lhota, IČO: 00239615,
náhradní výsadbu 2 ks líp u pomníku padlých ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin. Náhradní výsadba bude provedena ve lhutě do 31.12.2018 a následná
péče o náhradní výsadbu po dobu pěti let.
Odůvodnění
Dne 20.06.2018 podala žádost o povolení pokácení 4 ks stromu, 2 lípy u pomníku padlých
na parcele č.1491/1 s obvodem kmene ve výši 130 cm nad zemí 150 cm a 165 cm, 2 břízy
v lokalitě u Bábinky na parcele č.1491/ 1 s obvodem kmene ve výši 130 cm nad zemí 130 cm
a 120 cm, s oduvodněním, že jsou částečně v kmeni prohnilé a napadené houbovými
chorobami, tudíž jsou v havarijním stavu a mohou ohrožovat zdraví a majetek občanu včetně
projíždějících vozidel.
Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.
V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřevina není významným krajinným pivkem
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. Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 20.06.2018,
ohledání na místě samém, povolujeme Obci Písková Lhota, Poděbradská 17, 29001
Písková Lhota, ICO: 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 lhutě 15
dnů ode dne vyvěšení rozhodnutí.
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