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Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Dřevěnice, jež byl určen zákonem č.114/92., o ochraně přírody a krajiny §75
odst.1, písm. a) orgánem ochrany přírody a jemuž byla svěřena pravomoc povolování
kácení dřevin podle z.č. 114/92 Sb.,§76 odst.1,písm.a, se rozhodl dle §8, odst. 1 ve věci
žádosti obce Dřevěnice o povolení ke kácení stromů takto :
povoluje
obci Dřevěnice
pokácení těchto kusů stromů v místě rekonstrukce cesty HC1b:
4 ks břízy, obvod kmene 2 x 140cm, 145 cm, 150 cm
1 ks jabloně, obvod kmene 100 cm
1 ks švestky, obvod kmene 90 cm
2 ks jívy, obvod kmene 145 cm, 140 cm
3 ks jívy, obvod kmene 2x 145 cm, 150 cm
Všechny stromy jsou na pozemku KN 1126, který je ve vlastnictví obce Dřevěnice.

Podmínkami rozhodnutí se stanovuje:
1) Vlastní kácení stromů by mělo být provedeno s ohledem na hnízdění ptactva
v souladu s ustanovením §5 a odst.1 písm. b) a d) zákona o ochraně přírody a
krajiny tj. od 1. října 2020.
2) Jako náhrada za pokácené stromy bude na podzim roku 2020 provedena
náhradní výsadba. U cest HC1b a HC 5 na parcelách KN 1126 a 1208 bude
vysazeno 95 ks ovocných stromů – hrušně a švestky.

Odůvodnění
o Kácení dřevin proběhne z důvodu rekonstrukce cesty HC1b a výstavby cesty HC5
v k.ú. Dřevěnice, na základě platných komplexních pozemkových úprav a plánu
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společných zařízení. Investorem této stavby je Státní pozemkový úřad. Stavba by
měla započít koncem srpna 2020 a ukončení je plánováno do konce roku 2020 i
s náhradní výsadbou stromů.
Místní šetření ohledně kácení stromů proběhlo dne 22.6. za účasti zástupců obce
a životního prostředí, podkladem byla projektová dokumentace k výše uvedené
stavbě, kterou vypracovala firma OPTIMA spol. s.r.o. Vysoké Mýto.
Jedná se o stromy, u kterých dojde v rámci výstavby nové cesty k výraznému
poškození kořenů z důvodu rozšíření stávající cesty. Hrozilo by proto poté jejich
zřícení. Některé stromy rovněž zasahují do míst, kde budou zřízeny nové sjezdy na
okolní hony orné půdy. To se týká přímo dvou kusů jív. Další tři kusy jívy zasahují
kořeny do budoucí stavby cesty.
Pokud se při přípravě stavby cesty zjistí, že kořeny některých z výše jmenovaných
stromů nebudou stavbou dotčeny, tyto stromy nebudou skáceny a zůstanou
zachovány.
Pokud by do stavby zasahovaly kořeny i 4 třešně a 2 švestky z nové výsadby před
cca 6 lety, budou tyto stromy přesazeny na podzim 2020.
Obec Dřevěnice plánuje také výsadbu stromů na podzim 2020. Jednalo by se o
10 ks třešní a 13 ks javorů a pás keřů, který by propojil loňskou výsadbu javorů.
V roce 2019 bylo v obci vysazeno celkem 130 nových stromů. Jednalo se o 53
ovocných stromů, 4 habry, 3 lípy a zbytek byly javory.
Dále dojde k pokácení dalších stromů, u kterých již není nutné vydávat rozhodnutí
o povolení ke kácení. Mají menší obvod kmene ve výšce 1 m, než který je nutný
k vydání povolení. Jedná se většinou o náletové dřeviny, vícekmeny, které by
byly rovněž poškozeny budoucí stavbou. Uvádíme je zde pouze pro upřesnění. U
výstavby cesty HC1b by se jednalo o tyto náletové dřeviny:
Jasan – nálety, vícekmeny cca 30 ks
Vrba – nálet 1 ks
Švestka – nálety, vícekmeny cca 30 ks
Jeřáb obecný – nálet 1 ks
Slivoň, bluma – nálety, vícekmeny 10 ks
Bez černý – nálety keřů 10 ks
U stavby cesty HC5 by se jednalo o pokácení náletu jasanu - vícekmeny cca 10 ks.
Po dohodě s Mgr. Smolíkovou z odboru životního prostředí na Městském úřadě
v Jičíně bylo dohodnuto, že kácení bude již od 1. září 2020. Je to z toho důvodu, že
se zde bude rekonstruovat cesta HC1b a výstavba cesty HC5 a proto je nutné tyto
stromy skácet v průběhu stavby dříve, než od 1.10.2020.
Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové,
podáním u Obecního úřadu Dřevěnice.

Mgr. Vrabec Dušan
starosta obce Dřevěnice

