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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen InfZ).

Rozhodnutí o povolení kácení stromů, s datem vydání + odůvodnění(vlastní).
Obec Hrusice zmíněné rozhodnutí o povolení kacení dřevin rostoucích mimo les
přikládá v příloze tohoto dokumentu.
Doklad = zápis nebo usnesení s datem schválení zastupitelů o konkrétním
povolení pokácení stromů.
Povinný orgán sděluje, rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to
i dřevin ve vlastnictví obce Hrusice, není s odvoláním na zákon č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích (obecní zřízení) vyhrazen zastupitelstvu obce Hrusice a
zastupitelstvo obce Hrusice si ani následně nevyhradilo právo rozhodovat o těchto
skutečnostech.
Povinný orgán upozorňuje, zastupitelé obce Hrusice se problémem revitalizace parku
zabývali na neformálním setkání s občany Hrusic v rámci diskuse ohledně
strategického rozvoje obce Hrusice. Tato diskuse se konala dne 5.2.2019, občané
byli na tuto diskusi pozváni jak prostřednictvím internetových stránek obce Hrusice
(zveřejněno 25.1.2019) tak způsobem v místě obvyklým.
Strategický dokument obce Hrusice schválilo zastupitelstvo obce Hrusice na svém
zasedání dne 12.2.2019 pod číslem usnesení 19/02/04. Zmíněný dokument je
možno nalézt na internetových stránkách obce Hrusice https://www.obechrusice.cz/rozvoj-obce
Odborný posudek o zdraví stromů, pokud není žádám o poskytnutí kontaktu na
osobu (dendrologa) jak píšete.
Odborný posudek k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les zákon o ochraně
přírody ani správní řád nevyžadují. Přesto obecní úřad konzultoval situaci dřevin
v parku před obecním úřadem s dendrologem. Jelikož dendrolog není povinným
subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., InfZ, dotázal se obecní úřad
s odvoláním na § 11 odst. 2 písmene a) zákona č. 106/1999 Sb., InfZ, zmíněného
subjektu, zdali souhlasí s předáním kontaktu žadateli. Jelikož zmíněný subjekt
souhlas neudělil, nemůže obecní úřad v Hrusicích tuto informaci poskytnout.

Mgr. Petr Sklenář
starosta
Digitálně
podepsal Mgr.
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Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Hrusice, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 a 11 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny o povolení kácení shluku stromů na pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Hrusice, takto:
I.
Obci Hrusice se povoluje kácení shluku stromů, borovice lesní a smrk ztepilý, na
pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Hrusice,
II.
kácení dle výroku I. bude provedeno v termínu do 31.3.2019.
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Odůvodnění:
Zahájení řízení:
Obec Hrusice požádala o povolení kácení dřevin ve smyslu § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se
shluk stromů. Obec Hrusice stromy dostatečně určitě iden#ﬁkovala uvedením parcelního čísla pozemku, na
kterém se nachází. Pozemek je ve vlastnictví obce Hrusice.
Obec odůvodnila záměr obavou o zdraví a majetek. Toto tvrzení bylo potvrzeno přiloženou
fotodokumentací.
Právní úprava:
Podle § 8 odst. 1 věta první zákona o ochraně přírody a krajiny pla,, že „Ke kácení dřevin je nezbytné
povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a este)ckého významu dřevin.“
Zákon stanovuje z tohoto pravidla řadu výjimek, navrhovatel však žádnou z nich netvrdí a ani správní orgán z
vlastní úvahy nedošel k závěru, že by měl některou z nich aplikovat.
Z dodaných podkladů je zřejmé, že u většiny stromů je obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí vyšší než 80
cm, neaplikuje se tedy ani obecná výjimka podle § 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
Orgán ochrany přírody tedy musel vyhodno#t, zda ke kácení existuje závažný důvod.
K jednotlivým důvodům kácení:
Z místního šetření a předložených důkazů je zřejmé, že vzrostlé stromy stojí v shluku, některé stromy se
naklánějí, čímž existuje obava z jejich pádu v případě nepřízně počasí a ,m tedy k ohrožení zdraví a majetku
obyvatelstva. V případě prořezu stromy rovněž neplní este#ckou ani jinou funkci. Obecní úřad tedy jednak
shledal závažný důvod, který odůvodňuje kácení stromů, jednak neshledal jiný zájem, který by odůvodňoval
jejich zachování.
Správní orgán se rozhodl, že důkazy předložené obcí Hrusice byly jako podklad rozhodnu, dostatečné.
Poučení:
Pro# tomuto rozhodnu, lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí, a to podáním učiněným u správního orgánu, který
rozhodnu, vydal (§ 83 odst. 1, § 86 odst. 1 správního řádu).
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