Obecní úřad Buková u Příbramě
Č.j. 7/2020/Ra

V Bukové dne 12.3.2020

Žadatel: Lucie Durychová
Věc: Povolení ke kácení dřeviny podle ustanovení § 8 odst.1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Buková u Příbramě jako státní orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 76 odst. 1 písm. b)
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), na základě
provedeného správního řízení vydává žadateli podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona
povolení
ke kácení 1 ks smrku pichlavého na pozemku parc.č.418/6 v k.ú. Buková u Příbramě.
Kácení se povoluje za těchto podmínek:
1.Kácení může být provedeno pouze v době vegetačního klidu roku, tj. od 1.10. do 31.3. běžného roku
2. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin neukládáme ve smyslu § 9 zákona náhradní
výsadbu dřevin.
Odůvodnění
Výše uvedený obecní úřad přezkoumal žádost majitelů nemovitosti ze dne 11.3.2020.
V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že předmětné dřeviny nejsou významným krajinným prvkem ve
smyslu ust. § 3 písm. b) zákona a nejsou ani památným stromem podle § 46 odst. 1 zákona.
Vlastník dotčeného pozemku se k žádosti vyjádřil tak, že výše uvedená dřevina se během vichřice v únoru
2020 vyklonila ze své osy o cca 2 m ve výši 7 m a má nadzdvižený kořenový bal – hrozí pád stromu na
komunikaci.
Kácení dřevin bylo povoleno z výše uvedeného důvodu.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho doručení podáním u Obecního úřadu v Bukové
u Příbramě k Okresnímu úřadu v Příbrami, ref.životního prostředí.

Toto rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení do vlastních rukou:
1x majitel
1x OÚ
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