Obecní úřad Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 Kamenice
tel.. 323 673 135 e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu www. krizkovyujezdec.eu

Č. j.: KÚ 42/19
Vyřizuje: Ing. Jan Král

V Křížkovém Újezdci dne 8.3. 2019

ROZHODNUTÍ
Výrok:
Obecní úřad v Křížkovém Újezdci, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst.1.
písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil
žádost Obce Křížkový Újezdec, Křížkový Újezdec 37, o vydání povolení k pokácení:

-

celkem 20 stromů, konkrétně se jedná o 4 břehové topoly ,8 vrb, 2 jívy, 3 smrky a 3
břízy

na pozemcích parc.č. 930, 946, 947 a 965 v obci Křížkový Újezdec, v katastrálním území Křížkový
Újezdec. Žádost byla doložena listem vlastnictví, zákresem v katastrální mapě.
Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin
Obecní úřad v Křížkovém Újezdci, a dále v souladu s vyhláškou č. 222/2014 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 189/2013 Sb.
povoluje
pokácení celkem 20 stromů, konkrétně se jedná o 4 břehové topoly ,8 vrb, 2 jívy, 3

smrky a 3 břízy
na pozemcích parc.č. 930, 946, 947 a 965 v obci Křížkový Újezdec, k. ú. Křížkový Újezdec.
Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. vždy od 1.11. do 31.3.
2) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani
zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3. 2019
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád).

Odůvodnění:
Obecní úřad v Křížkovém Újezdci obdržel dne 13.3.2019 pod č.j. KÚ 45/19 žádost Obce Křížkový
Újezdec, Křížkový Újezdec 37, o vydání povolení k pokácení pásu křovin náletů jasanu ztepilého,
bezu černého a růže šípkové celková plocha pásu křovin je 300 m2, povolení pásu ovocných stromů je
tvořen švestkou domácí v počtu 30 ks na pozemku parc.č. 871 v obci Křížkový Újezdec - Čenětice,
k. ú. Čenětice.
k vykácení stromů na pozemcích parc. č. 930, 946, 947 a 965 k.ú. Křížkový Újezdec, obec Křížkový
Újezdec. Konkrétně se jedná o 4 břehové topoly podél Kamenického potoka, 8 vrb, 2 jívy, 3 smrky a
3 břízy.
Důvodem kácení dle žadatele je výstavba kanalizace a vedení kanalizační stoky v těsné blízkosti
těchto stromů.
Vzhledem k tomu, že jsou naplněny podmínky vyplývající ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Jan Král
starosta
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