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Obecní úřad Smolnice 
439 14 SMOLNICE Č. 104 

 

 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

 
R o z h o d n u t í 

 
Výrok: 

 
 Obecní úřad Smolnice , jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1, písm. a) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
ochraně přírody), posoudil žádost  o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les   dle § 8 zákona č. 
114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení v aktuálním znění ,SATRY spol. s.r.o. , Sokolská 32,Praha 2. 
Pozemky jsou v majetku ŘSD ČR, pozemek 2384/45 je v majetku SÚS Ústeckého kraje. 
ve věci vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích v katastrálním území 
Smolnice dle kompletního seznamu parcel (v příloze) a dle dendrologického průzkumu 
zpracovaného Sdružením VASAN hlavní inženýr projektu Ing. Jan Vorel z 06/2019 Zak. Číslo 13-
NO-01-008 
 
Důvod ke kácení: jedná se o dřeviny dotčené stavbou D 7 – Chlumčany zkapacitnění 
 
 
 Žádost byla podána dne 30. 8. 2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.  

 
A. Podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody, po vyhodnocení funkčního a estetického významu 
dřevin, Obecní úřad Smolnice, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád) 
 

p o v o  l u j e 
 

 pokácet dřeviny rostoucí mimo les na parcelách uvedených v příloze a dle dendrologického 
posudku 
  
Podmínky ke kácení: 
 
1. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. 
2. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození objektů v okolí, ani zdraví osob. 
3.Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

(§52 zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení) 
4. Pokácení smí být provedeno pouze v době vegetačního klidu, tj. v termínu od 1. 11. do 31.3. 
 
  
 

Číslo jednací:1/2019/Kácení dřevin rostoucích mimo les 
Vyřizuje:  Vladimír Marek 
Tel.:  415 694 221  
E-mail:  ou.smolnice@iol.cz 

Ve Smolnici 9. 9. 2019 
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U k l á d á 

 
Žadateli náhradní výsadbu dle  SO 811 Vegetační úpravy dálnice č D 7, zpracované sdružením VASAN 

Zak. Č. 13-NO -01-008 z 08/2019, a dále 20 ks  listnatých stromů na parcelách č.   44/1 , 1639/14 , 
1639/11, 1639/32  v majetku obce Smolnice, blíže bude upřesněno před výsadbou 

 
 

Odůvodnění: 
 

 Dne 30. 8. 2019 obdržel OU Smolnice žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les od firmy 
SATRA spol. s.r.o. 
Důvodem kácení je stavba dálnice D7 Chlumčany zkapacitnění 
 
  
 Souhlasné stanovisko je vydáno s ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu veřejně prospěšnou 
 
 Na základě všeho výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. a násl. správního řádu odvolat do 
15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
podáním učiněným u OU Smolnice. 

 
 
 
 
                                       Vladimír  Marek    -  starosta obce Smolnice  
 
                                  

  
 
 
 
Obdrží:  
Účastníci řízení  
Přílohy: Soupis dotčených parcel. 
 
Zveřejněno na úřední desce a na elektronické úřední desce: 9. 9. 2019  
 


