
OBECNÍ ÚŘAD Pěčice, Pěčice 1, 294 46 

Č. j.: 46/2016 

Vyřizuje: Lukáš Kováč                                                 V Pěčicích dne 14.3.2016 

 

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 pí. 

Věry Hůlkové, Pěčice 22, 294 46 Semčice, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, 16 ks 

topolů černých o obvodech kmenů 131, 139, 140 ,151, 154, 163, 163, 177, 178, 181, 199, 200, 210, 

213, 230 a 237 cm ve výšce 1,3 m nad zemí na pozemku parcelní číslo 100/1 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 

16 ks topolů černých o obvodech kmenů 131, 139, 140 ,151, 154, 163, 163, 177, 178, 181, 199, 200, 

210, 213, 230 a 237 cm ve výšce 1,3 m nad zemí na pozemku parcelní číslo 100/1 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 9.3.2016 žádost pí. Věry Hůlkové, Pěčice 22, 294 46 Semčice, o 

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, 16 ks topolů černých o obvodech kmenů 131, 139, 140 

,151, 154, 163, 163, 177, 178, 181, 199, 200, 210, 213, 230 a 237 cm ve výšce 1,3 m nad zemí na 

pozemku parcelní číslo 100/1 v k. ú. Pěčice. Žádost byla odůvodněna nebezpečným náklonem, 

proschlostí porostu a jeho stářím. 

Správní orgán oznámil dne 14.3.2016 zahájení správního řízení. Při kontrole prostranství, kde se 

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

procházejících v jejich blízkosti z důvodů uvedených v žádosti. V tomto rozhodnutí zohledňujeme 

skutečnost, že v dané věci se jedná o ornou půdu a proto nebude náhradní výsadba vyžadována. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Lukáš Kováč 

                                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Věra Hůlková, Pěčice 22, 294 46 Semčice 


