
OBECNÍ ÚŘAD Pěčice, Pěčice 1, 294 46 

Č. j.: 57/2016 

Vyřizuje: Iveta Barešová                                               V Pěčicích dne 22.2.2016 

 

ROZHODNUTÍ 

 
Obecní úřad Pěčice, jako správní orgán ochrany přírody a krajiny místně příslušný dle § 11 odst. 1 

zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a věcně příslušný podle    § 

75 odst. 1, písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v řízení vedeném dle správního řádu, posoudil žádost 

obce Pěčice, sídlem Pěčice 1, 294 46 Semčice, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, 2 ks 

topolů o obvodech kmenů 263, 223 cm, 2 ks jasanů o obvodech kmenů 144 a 227 cm ve výšce 1,3 m 

nad zemí na pozemku parcelní číslo 55/1 a 1 ks břízy o obvodu kmene 97, resp. 110 cm ve výšce 1,3 

m nad zemí na pozemku parcelní číslo 623/6 v k. ú. Pěčice. 

 

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení, 

vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a posouzení současného zdravotního stavu, 

obecní úřad Pěčice 

povoluje 

 

pokácení dřevin rostoucích mimo les 

2 ks topolů o obvodech kmenů 263, 223 cm, 2 ks jasanů o obvodech kmenů 144 a 227 cm ve výšce 

1,3 m nad zemí na pozemku parcelní číslo 55/1 a 1 ks břízy o obvodu kmene 97, resp. 110 cm ve 

výšce 1,3 m nad zemí na pozemku parcelní číslo 623/6 v k. ú. Pěčice 

 

Povolení ke kácení se vydává za těchto podmínek: 

 

1. Kácení bude provedeno pokud možno v době mimo vegetační období a mimo hnízdění ptáků. 

2. Pokácení dřeviny provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. 

3. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození osob a majetku. 

4. Platnost tohoto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

5. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 

500/2004 Sb, o správním řízení). Uvedenou skutečnost si žadatel ověří u Obecního úřadu Pěčice, 

který rozhodnutí opatří doložkou o nabytí právní moci. 

 

 

Odůvodnění: 

Obecní úřad Pěčice obdržel dne 17.2.2016 žádost obce Pěčice, IČ 509370, sídlem Pěčice 1, 294 46 

Semčice, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, 2 ks topolů o obvodech kmenů 263, 223 cm, 

2 ks jasanů o obvodech kmenů 144 a 227 cm ve výšce 1,3 m nad zemí na pozemku parcelní číslo 55/1 

a 1 ks břízy o obvodu kmene 97, resp. 110 cm ve výšce 1,3 m nad zemí na pozemku parcelní číslo 

623/6 v k. ú. Pěčice. Žádost byla odůvodněna věkem a velikostí stromů, které již mohou být 

nebezpečné svému okolí. 

Správní orgán oznámil dne 22.2.2016 zahájení správního řízení. Při kontrole prostranství, kde se 

stromy nacházejí, bylo potvrzeno, že mohou skutečně ohrozit bezpečnost obyvatel žijících a 

procházejících v jejich blízkosti. Vzhledem k tomu, že tyto stromy plní úlohu větrolamu a zároveň 

zpevňují břeh blízkého vodního toku, správní orgán nařizuje náhradní výsadbu v počtu 4 ks takových 

stromů, které budou plnit původní účel. 

 

 



Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů podle § 81 a násl. správního řádu 

odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 

předpisy anebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ke 

Krajskému úřadu Středočeského Kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5, písemným podáním učiněným (v potřebném počtu stejnopisů viz § 82 odst. 2 správního 

řádu) u Obecního úřadu Pěčice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního 

řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Iveta Barešová 

                                                                                                                                místostarostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Obec Pěčice, Pěčice 1, 294 46 Semčice 


