Obecní úřad Písková Lhota
V Pískové Lhotě dne 25.10.2022

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní
výsad by
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 6.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
povolujeme Obci Písková Lhota, Poděbradská 17, 29001 Písková Lhota, IČO: 00239615,
káceni 27 ks topolu bílých na parcelách 6.675/1, 675/8, 675/9, 675/10, 743/8, 1652/47
s obvodem kmene ve výši 130 cm nad zemi 250 300 cm, s oduvodněním, že topoly bílé
jsou napadené hnilobou, suché, odlomené větve odpadávají do koryta vodního toku. Kácení
vyjmenovaných dřevin muže proběhnout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Povoleni se vydává za těchto podmínek:
—

1. Nedojde k poškození zdraví ani majetku obyvatel
2. Nedojde 1‘ poškození majetku Obce Písková Lhota
3. Obecní úřad ukládá náhradní výsadbu v lokalitě, složenou z více druhu dřevin
(olše, akát, ořešák, dub) v počtu 27 kusu
Odůvodnění
Dne 25.10.2022 podala Obec Písková Lhota žádost o povolení kácení 27 ks topolu bílých na
parcelách 6.675/1, 675/8, 675/9, 675/10, 743/8, 1652147 s obvodem kmene ve výši 130 cm
nad zemí
250 300 cm, s oduvodněním, že topoly bílé jsou napadené hnilobou, suché, odlomené
větve odpadávají do koryta vodního toku.
—

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. 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
25.10.2022,
ohledání na místě samém, povolujeme kácení 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 rozhodnuti je možno podat podáním na Obecní úřad Písková Lhota ve lhutě 15
dnu ode dne vyvěšeni rozhodnuti.

Starostka bce
Alena Rosenl3ergová
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