OBECNÍ ÚŘAD DALEKÉ DUŠNÍKY čp.25
V Dalekých Dušníkách dne 10.5.2018

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Daleké Dušníky, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992
Sb.“), posoudil žádost Obce Daleké Dušníky ze dne 23.4.2018 o vydání povolení ke kácení 1 ks stromu na
pozemku p. č. 800/4 v katastrálním území Daleké Dušníky a po provedeném správním řízení podle zákona č.
114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodl takto:
A.
Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y)
povoluje
pokácení : počet, druh,
obvod kmene,
k. ú.
na pozemku p.č.
1
smrk stříbrný
110
Dal.Dušníky
800/4
Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno po nabytí právní moci.
2) Kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3) Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
B.
Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
ukládá
žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny provedení náhradního plnění založením
travního porostu na pozemku p. č. 800/4 v k.ú. Daleké Dušníky, který je ve vlastnictví Obce Daleké Dušníky .
Termín založení je dle klimatických podmínek, avšak nejpozději do 31.12.2018 a ošetřování trvale.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku provede do konce r.2018 novou výsadbu na jiných pozemcích a
vzhledem k blízkosti nemovitosti čp.21, kdy na tomto místě nelze sázet, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve
výroku.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 81 správního řádu, odvolat
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha
5, písemným podáním (v potřebném počtu stejnopisů viz § 82 odst. 2 správního řádu) učiněným u Obecního
úřadu Daleké Dušníky .

…………………………………………
Ing.Irena Táborová
starostka Obce Daleké Dušníky

