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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Měňany posoudil žádost Obce Měňany IČO 00233579, Měňany 92
o vydání povolení podle § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.)
ke kácení dřeviny rostoucí mimo les - několika kusů hrušní na pozemku parc.č.
1012/2 v katastrálním území Měňany-část v průjezdním úseku obce.

Obecní úřad Měňany, jako orgán ochrany přírody vykonávající státní správu na
úseku ochrany přírody a krajiny podle § 76, odst. 1 písmo a) zákona č. 114/1992
Sb. a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písmo b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), po
provedeném správním řízení,

povoluje

podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. kácení dřeviny rostoucí mimo les -
několik kusů hrušní na pozemku parc.č. 1012/2 v katastrálním území Měňany -
část v průjezdním úseku obce.

ukládá

v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Obci Měňany kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny

Náhradní výsadbu v počtu odpovídající pokáceným stromům,
na pozemku parc.č. 1012/2 v k.ú. Měňany-část v průjezdním úseku obce, hrušně
budou nahrazeny tůjemi
včetně následné péče o ně po dobu tří let.



Náhradní výsadba bude provedena za těchto podmínek:
1) K výsadbě budou použity kvalitní azenice bez mechanického poškození

2) Náhradní výsadba bude provedena v termínu od 1.1.2014 do 31.5.2014.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

Obec Měňany
Obecní úřad Měňany
Středočeský kraj

Odůvodnění

Obecní úřad Měňany na základě žádosti Obce Měňany o vydání povolení podle
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ke kácení dřeviny rostoucí mimo les -
několika kusů hrušní, na pozemku parc.č. 10 12/2 v k.ú. Měňany-část v
průjezdním úseku obce- zahájil správní řízení.
Žadatel žádá o odstranění několika hrušní z důvodu bezpečnosti. Na základě
místního šetření bylo zjištěno, že větve všech stromů zasahují nebezpečně do
komunikace, stromy jsou staré a hrozí nebezpečné padání větví.

Na základě zjištěných skutečností ohrožující bezpečnost, shledal Obecní úřad
Měňany žádost na kácení dřevin jako odůvodněnou.

Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin je stanovena
náhradní sadba v počtu nahrazující původní počet.

p o u č e n í ú č a s t n í k ů:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.
1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost
rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze,
Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Obecního úřadu Měňany.



Odvolání se podává ve 2 stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. I správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stanislava Sotlová - starostka obce

Rozděl ovník:
Obec Měňany
Obecní úřad Měňany
Středočeský kraj


