OBECNÍ ÚŘAD ŽIDOVICE
Židovice 78
411 83 Hrobce
Žádost podána dne: 27.3.2013
číslo jednací: 2/2013
skartační znak: V/5
oprávněná úřední osoba: Ing.Miloslav Krejný
e-mail: zidovice@email.cz
tel.: 602403829
datum: v Židovicích dne 27.3.2013

- dle rozdělovníku -

Rozhodnutí
ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
Výrok
Obecní úřad Židovice, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) dále dle
§ 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen zákon) přezkoumal žádost Obce Židovice (dále jen „žadatel“) číslo jednací 1/2013 ze dne 25.3.2013 a po
provedeném správním řízení:
A) podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.,
a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny rostoucí mimo les p o v o l u j e žadateli pokácení
následujících dřevin:
1. Lípy malolisté rostoucí na p.p.č. 45/1 (ve znal. posudku č. 7-5/13, lípa č. 2) v k.ú. Židovice nad
Labem o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 260 cm.
2. Lípy malolisté rostoucí na pp. č. 405/3 (ve znal.posudku lípa č. 3) v kú. Židovice nad Labem o
obvodu kmene měřeného ve 130 cm nad zemí 148 cm.
3. Lípy malolisté rostoucí na pp. č. 397/1, lípa č. 4, v kú. Židovice nad Labem o obvodu kmene
měřeného ve 130 cm nad zemí 125 cm.
Žadateli se stanovují následující podmínky:
- dřevina bude smýcena v souladu s výše citovaným zákonem
- pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí
- pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob
- pokácení může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 73 zákona
č. 500/2004 Sb., o správní řád (dále jen „správní řád“)

B) ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny se v souladu s ustanovení § 9 odst. 1 zákona
u k l á d á žadateli provedení náhradní výsadby:
- v počtu 20 ks vzrostlých sazenic listnatých stromů místní provenience o obvodu kmene 12 – 14 cm ve výšce 130
cm nad zemí a o minimální výšce 1,5 m na na jiných parcelách v katastru Židovice nad Labem.
- výsadba bude provedena ve vegetačně příhodném období do dvou let po odstranění výše uvedené dřeviny

Odůvodnění
Dne 25.3.2013 bylo podáním učiněným Obcí Židovice zahájeno správní řízení ve věci žádosti pokácení výše
uvedených dřevin rostoucích mimo les a to lip malolistých v katastrálním území Židovice v souladu s ustanovením
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§ 8 odst. 1 zákona a § 8 Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
Obecní úřad Židovice upustil od místního šetření, neboť mu jsou místní poměry dobře známy.
Důvodem povolení pokácení shora uvedených dřevin je jejich velmi špatný zdravotní stav. Zdravotní stav
stromů je popsán v přiloženém znaleckém posudku č. 7-5/13 ze dne 18.3.2013 vypracovaným znalcem v oboru
ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializyce oceňování dřevin a jiné zeleně. Lípa č. 4 rostoucí ve svahu
v blízkosti lípy č. 1 má značně obnažený kořenový systém. Všechny tyto dřeviny rostou v blízkosti movitého i
nemovitého majetku a svým kořenovým systémem porušují základy přilehlých rodinných domů. Je nutné vzít při
porovnání jejich přínosu či nutnosti kácet také v potaz, zda se funkční stav nezhoršil natolik, že je možné
předpokládat vyvrácení stromů a pádu na majetek (vznik značných materiálních škod) nebo osoby. Jejich přínos
jako obecní zeleně je v současné době natolik snížen, že riziko vyplývající z jejich zdravotního stavu převyšuje
tento přínos a lze kácení povolit.
Orgán ochrany přírody ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny v souladu
s § 9 odst. 1 výše citovaného zákona uložil žadateli provedení náhradní výsadby.
Na základě výše uvedených skutečností po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin rozhodl
správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 správního řádu, a to do 15 dnů po jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který o odvolání rozhodne,
a to cestou Obecního úřadu Židovice, u nějž se odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne,
kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podané odvolání má odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Miloslav Krejný
starosta obce Židovice (pověřená osoba od zastupitelstva k podpisu Rozhodutí za obecní úřad)

Rozdělovník (obdrží účastníci řízení do vlastních rukou podle § 27 správního řádu):
Obec Židovice

Zveřejněno: 29.3.2013
Sejmuto:
16.4.2013
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