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Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby
Obecní úřad Písková Lhota jako příslušný orgán státní správy ochrany přirody 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:

A.
Podle ustanovení ~ B odst.1 zákona ČNR č.114/1 992 Sb., o ochraně přírody a krajiny povolujeme
žadateli panu Pavlovi Macháčkovi, Nušlova 2276/17, Praha 5, kácení 4 ks stromů borovic Pinus
sylvestris na pozemku parc.č.1290/7 v k. ú. Písková Lhota u Poděbrad, s obvodem kmene ve výši
130 cm nad zemí 110 cm, stímto odůvodněním: jedná se borovice stáří přibližně 60 roků,
nestabilní s poškozeným kořenovým systémem, hrozí pád stromů na nadzemní vedeni VN. Obec
ukládá náhradní výsadbu na tomto pozemku. Káceni vyjmenovaných dřevin smí proběhnout po
nabytí právní moci tohoto rozhodnuti.
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Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Nedojde k poškození zdraví ani majetku obyvatel.
2. Nedojde k poškození majetku Obce Písková Lhota.
3. Zadatel zajistí náhradní výsadbu 4 ks lípy srdčité.
B.
Podle ustanovení ~ 9 odst. I zákona ČNR č.1 14/1 992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ukládáme
panu Pavlovi Macháčkovi, Nušlova 2276/17, Praha 5 náhradní výsadbu 4 ks lip na pozemku
parc.č.1290/7 v k. ú. Písková Lhota u Poděbrad. Náhradní výsadba bude provedena ve lhůtě do
31.12.2022 a následná péče o náhradní výsadbu bude trvat Po dobu pěti let.
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Odůvodnění
Dne 13.07.2022 podal pan Pavel Macháček, Nušlova 2276/17, Praha 5, žádost o povolení pokácení
4 ks borovic pinus sylvestris na parcele Č.1290/7 s obvodem kmene ve výši 130 cm nad zemí 110
cm, s oduvodněním: Stromy jsou nestabilní, v posledních letech dochází k čim dál většímu náklonu
na RD a přilehlé vedení vysokého napětí. Kořenový systém je ve špatném stavu a dochází
k popraskání zeminy, vyústěni kořenového systému na povrchu je v písčitém podloží.
Správni orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.

V provedeném správním řízeni bylo zjištěno, že dřevina není významným krajinným prvkem ve
smyslu ustanovení ~ 3 pism.b) zákona ČNR 6.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 13.07.2022, ohledání na místě samém.
Z uvedených duvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

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

Alena Rosenberg~vá
Starostka obce

