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TJ Sokol Dřevěnice, Dřevěnice 57, 507 13 Železnice

ROZHODHUTÍ
Obecní úřad Dřevěnice jako orgán ochrany přírody místně příslušný podle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) a věcně
příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 114/1992 Sb.“), k povolování kácení dřevin podle § 8
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a k uložení náhradní výsadby podle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.
po provedeném řízení podle správního řádu vydává

povolení ke kácení
následujících dřevin rostoucích mimo les, vše v katastrálním území Dřevěnice, obvod kmene
je měřen ve výšce 130 cm nad zemí:

25 kusů stromů břízy na parcele KN 1287 a KN 1285/1
obvod kmene 3x 85 cm, 4x 90 cm, 5x 95 cm 4x 100 cm, 5x 105 cm a 4x110 cm
Kácení uvedených dřevin se povoluje za následujících podmínek:
a) kácení bude provedeno v období od 1.10.2022 do 31.12.2024, vždy v období
vegetačního klidu;
b) postupně bude provedena náhradní výsadba nových stromů;
c) po dobu 5 let od provedení náhradní výsadby bude vysazeným dřevinám zajištěna
následná péče spočívající zejména v jejich dostatečné zálivce v období sucha;
d) v případě úhynu dřeviny v období uložené následné péče bude tato uhynulá dřevina za
stejných podmínek nahrazena novou dřevinou stejných parametrů.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je TJ Sokol Dřevěnice.

Odůvodnění:
Obecní úřad Dřevěnice (dále „úřad“) obdržel dne 29.8.2022 žádost TJ Sokola Dřevěnice o
povolení kácení dřevin. Doručením žádosti, tj. dne 29.8.2022, bylo zahájeno správní řízení
o povolení kácení dřevin, v rámci kterého úřad ověřil, že předmětná žádost obsahuje veškeré
náležitosti stanovené § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Úřad současně vymezil okruh
účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou všichni vlastníci pozemku, na
němž předmětné dřeviny rostou.
Místní šetření provedl zástupce obce, při kterém ověřil správnost údajů o dřevinách
uvedených v žádosti. Dále úřad na místě vyhodnotil funkční a estetický význam předmětných
dřevin, a to následovně:
Veškeré kácení probíhá hlavně z toho důvodu, že některé břízy jsou již ve špatném stavu. Hrozí
tak nebezpečí jejich zřícení. Mohou být tak ohroženi sportovci, kteří využívají sportoviště
v areálu i návštěvníci. Tyto stromy byly vysazeny hned při budování hřiště, to je na konci
padesátých let.
Z uvedeného důvodu úřad povolil kácení dřevin, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
S ohledem na zajištění ochrany volně žijících ptáků omezil úřad dobu kácení na období
vegetačního klidu, které je současně i mimo hnízdním obdobím.
Úřad současně upozorňuje:
•

•

že kácení dřevin je možno provést až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. po
marném uplynutí odvolací lhůty všech účastníků řízení, resp. poté, co se všichni
účastníci řízení vzdají práva podat odvolání;
na nutnost provedení kácení v souladu se zásadami bezpečnosti.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 81 a následujících správního řádu lze ve lhůtě
do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Dřevěnice.
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