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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Budětice jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle
usnesení § 76 ods. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
pozdějších zněních (dále jen „ZOPK“) a ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 15.9.2017 ve věci žádosti o pokácení 2
ks.javorů na poz.parc.č.1424/10 v k.ú. Budětice, 1 ks bříza, na poz.parc.č.1424/1v k.ú.
Budětice,1 ks lípa, na poz.parc.č.1424/14 v k.ú. Budětice, 3 ks. Lípa, na poz.parc.č.1424/1 v
k.ú. Budětice, kterou podala:
Obec Budětice, Budětice 47, 342 01 Sušice
takto :
Podle ustanovení § 8 odst.2 zákona o ochraně přírody a krajiny

vydává rozhodnutí o kácení dřevin mimo les
a povoluje kácení 7 ks dřevin v k.ú. Budětice, dle výše uvedeného rozsahu na
poz.parc.č.1424/1,1424/10, 1424/14.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1.Pokácení se provede od 1.10.do 30.3.následujícího roku.
2.Pokácení provede odborná firma a nedojde k ohrožení zdraví a majetku.
3.Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny,
ukládáme Obci Budětice náhradní výsadbu 10 kusů stromů, dle zákona ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé kácením dřevin a následnou péči o tyto dřeviny. Náhradní výsadba
bude provedena do 15.4.2019 na poz.parc.č.1424/1,1424/10, 1424/14 v k.ú. Budětice .

Odůvodnění
Obecní úřad Budětice obdržel dne 16.8.2017 žádost o povolení kácení 7 ks dřevin v k.ú.
Budětice na poz.parc.č.1424/1,1424/10, 1424/14.Správní orgán přezkoumal žádost a shledal
ji úplnou.V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřevina není významným krajinným
prvkem ve smyslu ustanovení § 3písm.b) zákona č.114/ 1992 Sb.,o ochraně přírody a
krajiny.Obecní úřad Budětice dne 17.8.2017 Veřejnou vyhláškou oznámil zahájení správního
řízení o kácení dřevin mimo les s tím, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a

připomínky nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.V
průběhu správního řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. Kácení dřevin bylo
povoleno u 7 ks, které jsou na základě doložených posudků ve špatném zdravotním stavu,
padající větve ohrožují provoz vozidel a chodců na komunikaci. Z uvedených důvodů bylo
rozhodnuto tak jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů odvolat k odboru ŽP Sušice podáním do 15 dnů ode dne oznámení
tohoto rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí, a to
podáním učiněným u Obecního úřadu Budětice. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů
………………………….
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