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Povolení kácení dřevin
ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN
Výrok:
Obecní úřad v Suché jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 61 odst. 1
písm. a), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu s ustanovením § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení, podle ustanovení § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, změn a doplňků ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků, kterým se stanoví nezbytnost povolení
ke kácení dřevin:
a) Olše lepkavá o počtu 12 ks, obvodu 94 až 157 cm ve výšce 80 cm nad zemí
b) Topol o počtu 18 ks, obvodu 94 až 157 cm ve výšce 80 cm nad zemí
c) Jasan Teplý o počtu 20 ks, obvodu 35 až 94 cm ve výšce 80 cm nad zemí
d) Keřů – bez černý a růže šípková o celkové ploše 1465 m2
(pozn. Výše uvedené dřevin budou káceny z důvodu realizace projektu „Hlavní polní cesta PC1 a
Vodní nádrž Solařky, k ú. Suchá Loz!), orgánem ochrany přírody
rozhodl takto
Pokácení dřeviny
e) Olše lepkavá o počtu 12 ks, obvodu 94 až 157 cm ve výšce 80 cm nad zemí
f) Topol o počtu 18 ks, obvodu 94 až 157 cm ve výšce 80 cm nad zemí
g) Jasan Teplý o počtu 20 ks, obvodu 35 až 94 cm ve výšce 80 cm nad zemí
h) Keřů – bez černý a růže šípková o celkové ploše 1465 m2
vše v k. ú. Suchá Loz, se
povoluje.
Pro provedení pokácení dřeviny se stanovuje tato podmínka:
- pokácení bude provedeno v období vegetačního klidu tj. od 1. listopadu do 31. března a kácení bude
prováděno odbornou osobou a při dodržení všech bezpečnostních podmínek.
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Odůvodnění:
Obecní úřad Suchá Loz jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. a),
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků v souladu s ustanovením
§ 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení byl dne 16. 1. 2013 požádán o povolení pokácení
dřevin podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, změn a doplňků.
Jedná se o dřevinu –
i) Olše lepkavá o počtu 12 ks, obvodu 94 až 157 cm ve výšce 80 cm nad zemí
j) Topol o počtu 18 ks, obvodu 94 až 157 cm ve výšce 80 cm nad zemí
k) Jasan Teplý o počtu 20 ks, obvodu 35 až 94 cm ve výšce 80 cm nad zemí
l) Keřů – bez černý a růže šípková o celkové ploše 1465 m2
, na parcelách p. 3228, par. č. 3271, par. č. 3256, par. č. 3209, vše v k. ú. Suchá Loz, přičemž par. č.
3271, par. č. 3256 a par. č. 3208 je ve vlastnictví žadatele – Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá
Loz a par. č. 3228, par. č. 3209 je ve vlastnictví Povodí Moravy, závod Střední Morava – Moravní
náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, které s kácením souhlasí na základě stanoviska a smlouvy – viz.
příloha č. 1. Dále bude uzavřena smlouva s Povodím Moravy, kde bude specifikováno, co s vytěženým
dřevem.
Místním šetřením byl zjištěn stav uvedený v žádosti o povolení pokácení dřevin. Některé dřevin už
neplní estetickou a funkční hodnotu – jsou přerostlé a jejich výsadba je pouze nahodilá, tzn. Netvoří
souvislý pás dřevin.
Jednotlivé důvody odstranění dřevin jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí a byly orgánem
ochrany přírody shledány jako oprávněné.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo o vaší žádosti rozhodnuto tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve lhůtě
do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení dle § 83 téhož zákona, k Městskému úřadu Uherský Brod, Odbor
životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, podáním učiněným u
Obecního úřadu Suchá Loz. Podané odvolání má dle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.
Odvolání je proti odůvodnění rozhodnutí dle § 82, odst. 1) správního řádu nepřípustné.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 2. 2013.

Bc. Václav Bujáček
starosta obce
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