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MĚSTSKÝ ÚŘAD VELTRUSY
Palackého 9
277 46 Veltrusy

MUV-0712/2021/NFo
MUV-S-0005/2021/NFo

Nikola Formanová
317070291
asistentka @veltrusy. cz
22.02.2021

Rozhodnutí nabylo prAvnf mod
a je vykonatelné dne 22.2 2CQ4

Číslo jednací:
Spisová značka:

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:

Město Veltrusy

Palackého 9
277 46 Veltrusy

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Veltrusy jako věcně a místně příslušný správni orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61
odst. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně
přírody), a ve smyslu ustanoveni § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řIzení vedeném o žádosti o povoleni kácení dřevin rostoucích
mimo les, kterou podal dne 22.02.2021 žadatel Město Veltrusy, Palackého 9, 27746 Veltrusy a na základě
mIstnIho šetření a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1 § 8 zákona

povoluje

žadateli Městu Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy pokácení 2 ks borovice lesní (Pinus
si/vestris) o obvodu kmene 93 a 125 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemi, rostoucí na pozemku
pare. č. st. 8 v k.ú. Veltrusy. Uvedený pozemek je vlastnictvím žadatele.

Kácení bude provedeno za nás|edujÍcÍch podmínek:
1. Káceníi následný úklid bude proveden po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v době vegetačního

klidu tj. od 01.11. do 31.03. běžného roku, za dodržení všech bezpečnostních předpisů.
2. Káceni bude prováděno na náklady žadatele Žadatel ručí za případné Škody na majetku

a je povinen zabezpečit rovněž ochranu a zdraví osob při provádění kácení.
3. Kácení je povoleno pouze ve vazbě na realizaci projektu Komunitní centrum Veltrusy anebo

v případě ohroženíinženýrských sítí.

Současně správní orgán ukládá žadateli o povolení káceni podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajistit náhradní výsadbu 4 kusů
libovolného druhu listnatého stromu na pozemku určeném po dohodě s Městským úřadem Veltrusy v k.ú.
Veltrusy, v termínu do 1 roku od data provedení povoleného káceni a stanoví povinnost zajištění následné
péče o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let.

Odůvodněni:

Městský úřad Veltrusy obdržel dne 22.02.2021 žádost Města Veltrusy, Palackého 9, 27746 Veltrusy,
o povolení ke kácení 2 ks borovice lesní (Pinus si/vestris) o obvod u kmene 93 a 125 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku pare. č. st. 8 v k.ú. Veltrusy

Důvodem podání žádosti je skutečnost, že stromy rostou nad stávajíchni inženýrskými sítěmi a rostou
v místě budoucího staveniště pro úpravu veřejných ploch v rámci projektu Komunitní centrum Veltrusy.

IČO: 00237272
IDDS: yn2bwnn

Telefon:317070291
č.ú.: 460025399/0800

E-mail:podatelna@veltrusy.cz
Url: www.veltrusy.cz Strana: 1z 2

Kopie pro potřeby žadatele o informace – žádost ze dne 26.3.2021 ev. pod č.j.: MUV-1185/2021.

formanova
Čára



6
)
l

L

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELTRUSY
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Stromy mají dle dendrologického posudku mírně podprůměrnou sadovnickou hodnotu a jsou málo
perspektivní.

Městský úřad Veltrusy posoudil předloženou žádost a provedl ohledáni předmětné dřeviny. Důvody
žadatele pro podánížádosti byly shledány jako opodstatněné.

Po vyhodnoceni funkčního a estetického významu dřeviny a na základě výše uvedeného, rozhodl Městský
úřad Veltrusy tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, s omezujÍcÍmÍ podmínkami uvedenými
rovněž ve výrokové části.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručeni,
a to podáním učiněným u městského úřadu Veltrusy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvoláni se podává v takovém počtu stejnopisů,
aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotoveni zůstalo správnímu orgánu.

Mgr. Filip Volák
starosta města
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Detail dokumentu vlastního

Čj.: MUV-0712/2021/NFo

Vlastník: Formanová Nikola / Asistentka starosty

JID: MUVEN5VGOZN
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