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Čj. 593/2018

Ve Snovídkách 29. 10. 2018

R O Z H O D N U T Í
Obec Snovídky podala dne 1. 10. 2018 žádost na Obecní úřad Snovídky o povolení ke
kácení 2 kusů dřevin (smrku stepilého) na p. č. st. 17 a 1 ks lípy na p.č. 146/1 v k. ú.: Snovídky.
Obecní úřad ve Snovídkách jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a
krajiny ve smyslu § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve
smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody) a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) rozhodl v řízení
vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal dne 1.10.2018
žadatel Obec Snovídky, IČ 00373575 a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí
ve smyslu odst. 1 § 8 zákona
p o v o l u j e
Obci Snovídky, se sídlem Snovídky 1, IČ 00373575 vykácení celkem 3 kusů dřevin a to:
 2 kusů dřevin (smrku stepilého) na p. č. st. 17 a 1 ks lípy na p.č. 146/1 v k. ú.: Snovídky.
Tyto podmínky jsou orgánem ochrany přírody stanoveny ve smyslu § 66 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny a mají rozvazovací charakter. Realizace předmětného záměru bez
jejich splnění by tedy byla protiprávním jednáním.
Odůvodnění:
1. Kácení je nutné z důvodu, že tyto stromy rostou na nevhodném stanovišti, mají nestabilní
podloží, poškození kořenů. Dva smrky rostou v těsné blízkosti budovy č. p. 1, poškozují
budovu a zasahují do drátů.
.
Žádost byla řádně opatřena doklady potřebnými podle ust. § 8 vyhl. Č. 395/92 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., (úplná znění) o ochraně přírody a krajiny.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení, a to podáním učiněným u Obecního úřadu ve Snovídkách ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Miloslav Masařík
Starosta obce

Na vědomí:
1. Obec Snovídky
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