Obecní úřad Drachkov
Drachkov 34, 386 01 Strakonice

Váš dopis č.j. 02455/2019 ze dne 20.2. 2019 / SÚS Strakonice
č.j. OUDR-3/1-2019
vyřizuje Štěpánek
V Drachkově dne 13.3. 2019

ROZHODNUTÍ
Výrok :
Obecní úřad v Drachkově, příslušný podle §76 odst.1) písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody) zahájil dne
13.3. 2019 dle §47 odst.1 a dle §44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění (dále jen správní řád), řízení o žádosti SÚS Jihočeského kraje, závod Strakonice, se
sídlem U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice, ze dne 20.2. 2019 , o vydání povolení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les, dle §8, odst. 1 zákona o ochraně přírody.
Obecní úřad v Drachkově posoudil žádost o povolení SÚS na pokácení 4 ks jasanů rostoucích
na p.č. 809/3 v k.ú. Drachkov, ve vlastnictví Jihočeského kraje, dle přiložené dokumentace.
Šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o čtyři jasany, ale o dva jasany, jeden dub a jeden akát.
A. Podle §8 odst.1 zákona č. 114/1992 po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin Obecní úřad v Drachkově

povoluje
pokácení 2 ks jasanů a 1 ks akátu o obvodu kmenů 188cm, 173cm a 184 cm ve výšce
130 cm nad zemí. U dubu se povoluje prořez uschlých větví.
Kácení bude provedeno za následujících podmínek :
- Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních
objektů a zdraví osob.
- Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabyde právní moci (§52
zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení).
- Pokácení smí být provedeno v termínu od 1.11. do 31.3.
B. Obecní úřad v Drachkově podle §9 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.

ukládá
žadateli náhradní výsadbu 3ks javorů ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin.

Obecní úřad Drachkov
Drachkov 34, 386 01 Strakonice

Odůvodnění
Souhlasné stanovisko na pokácení 2 ks jasanů je vydáno s ohledem na skutečnost, že se
jedná o dřeviny, které bezprostředně ohrožují obytnou část nemovitosti čp. 43 a na
vozovku často padající větve jsou překážkou bezpečnosti silničního provozu při silných
poryvech větru. Poražení akátu se povoluje z důvodu přílišné blízkosti čp. 43, stáří a
stavu stromu. Stejně jako v případě jasanů, i zde jsou padající větve překážkou
bezpečnosti silničního provozu.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §81 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení,
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
podáním učiněným u Obecního úřadu v Drachkově.
Přílohy
Kopie žádosti, fotodokumentace, výpis z KN

Ing. Stanislav Štěpánek
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce : 13.3. 2019
Zveřejněno na elektronické úřední desce : 13.3 2019
Sejmutí z úřední desky :

Rozdělovník
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