Obecní úřad Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
Dne 04.05.2020
Č. jednací: 5/2020
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba Alice Vaňková
dle rozdělovníku

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – pozemek p.č. 170 a 870/1 v k.ú Obrubce

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Obrubce jako věcně, místně a funkčně příslušný orgán státní správy na úseku
ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb. , o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), a podle zák. č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu se zněním § 8 odst. 1 zákona povoluje kácení
1 ks slivoň švestka na p.č.170 a 1 ks jabloň domácí na p.č.870/1 o obvodu kmene 80 a 116 cm ve
výšce 130 cm nad zemí, rostoucích mimo les.
Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení dle ostatních právních norem.
Bude provedena náhradní výsadba v odpovídajícím množství k vykáceným dřevinám na p.č. 838/1
v k.ú. Obrubce.

Odůvodnění:
Obecní úřad Obrubce vydává toto povolení na základě žádosti firmy PUDIS a.s., která je zástupcem
žadatele – Středočeského kraje, č.j. 1-2793-0001-02/ZdVan/20/041 z 23.4.2020. Důvodem kácení je
rekonstrukce komunikace III/27938 Obrubce – Dolní Bousov. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků
s kácením dřevin rostoucích mimo les, byly k žádosti přiloženy.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník správního řízení podat podle ustanovení § 81 – 83
správního řádu odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, a to ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u odboru životního prostředí zdejšího
magistrátu.
(Odvolání se podává v počtu účastníků správního řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je zdejší obecní úřad na náklady účastníka.)

Obec Obrubce
Alice Vaňková – starostka obce
Rozdělovník:
Obec Obrubce
Žadatel – Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 v zastoupení – PUDIS a.s., Podbabská
1014/20, 16000 Praha, zdenek.vana@pudis.cz
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