
OBECNÍ ÚŘAD Pěčice, Pěčice 1, 29446 

Č.j.: 13/2018 

Vyřizuje: Iveta Barešová      V Pěčicích dne 15.01.2018 

 

ROZHODNUTÍ 

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

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) z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) 

rozhodl o žádosti paní Věry Hůlkové, trv. bytem Pěčice 22, 294 46 Semčice datované ke dni 

15.01.2018 o prodloužení povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného dne 14.03.2016 pod 

Č.j. 46/2016 na pozemku p.č. 100/1 v k.ú. obce Pěčice – 15 ks topolu, takto: 

Obecní úřad Pěčice povoluje žadateli prodloužení termínu kácení, a to v termínu od 05.02.2018 do 

31.03.2020. 

Ostatní podmínky uvedené v původním rozhodnutí vedeném pod Č.j.: 46/2016 zůstávají v platnosti. 

 

Odůvodnění : 

Obec Pěčice obdržela dne 15.01.2018 žádost o prodloužení povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les., kterou přezkoumal a shledal ji úplnou. Dřeviny se nacházejí na pozemku paní Věry Hůlkové. 

Jedná se o 15 ks topolu rostoucích na pozemku p.č. 100/1 v k.ú. obce Pěčice. Dřeviny svým sklonem a 

stářím ohrožují bezpečnost obyvatel pohybujících se v jejich okolí. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 8 odst. 1 a § 83 odst.1 správního řádu do 15 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. Příslušným správním orgánem k rozhodnutí o 

odvolání je Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 

11, 150 21 Praha 2. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 

odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřístupné. 

        

         Iveta Barešová 

                 místostarostka obce 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Věra Hůlková, Pěčice 22, 294 46 Semčice 


