Obecní úřad Vrátkov
Vrátkov 17, 282 01 Český Brod, tel. 321 623 308

Čj. : VR2/2014
Spis : S-VR253/2013
Ve Vrátkově 6.1.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Vrátkov, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
jako „zákon o ochraně přírody a krajiny“) posoudil žádost Obce Vrátkov, Vrátkov 17, ze dne
16.12.2013 o vydání povolení k pokácení vzrostlých dřevin a to šesti smrků ztepilých (obvod
kmene ve výši 130 cm nad zemí 99 cm , 92 cm, 93 cm, 102 cm, 94cm, 89 cm ) na pozemku
p.č. 672/1 v k.ú.Vrátkov, ve vlastnictví žadatele.
Obecní úřad Vrátkov po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin podle § 8
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
POVOLUJE
pokácení šesti smrků ztepilých (obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí 99 cm , 92 cm, 93 cm,
102 cm, 94cm, 89 cm ) na pozemku p.č. 732/2 v k.ú.Vrátkov.
Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek :
1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. do 30.4.2014.
2. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních
porostů, pozemků ani zdraví osob.
3. Ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy ve smyslu § 9 zákona o ochraně přírody a
krajiny se ukládá náhradní výsadba dřevinami dle návrhu projektanta Ing. arch.
Tomáše Kužela, tj. 3ks lípa srdčitá, 8 ks bobkovišeň vavřínolistá.

Odůvodnění
Obecní úřad Vrátkov, jako orgán ochrany přírody obdržel dne 16.12.2013 žádost Obce
Vrátkov o povolení pokácení vzrostlých dřevin na pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Vrátkov, tento
pozemek je ve vlastnictví účastníka řízení. Důvodem žádosti jsou stavební práce na obnově
památníku padlých v 1. sv. válce. Kořeny čtyř smrků zasahují do oplocení pomníku. Další dva
smrky mohou poškodit pomník padajícími větvemi. Obecní úřad přezkoumal žádost a shledal
ji úplnou. V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou významné krajinné
prvky ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny. Obecní úřad
oznámil zahájení správního řízení účastníkům řízení. Obecní úřad vyzval občanské sdružení
Rozvoj Vrátkova, aby v souladu s termínem stanoveným v § 70 odst. 3 zákona – tzn. do 8 dnů
od doručení tohoto dopisu – oznámilo svoji účast v tomto řízení. Občanské sdružení Rozvoj
Vrátkova se v daném termínu nepřihlásilo, tzn. není účastníkem tohoto řízení. V průběhu
řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. Kácení dřevin bylo povoleno.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení, podáním
k Referátu životního prostředí u Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,
podáním odvolání prostřednictvím obecního úřadu Vrátkov ve dvojím písemném vyhotovení.
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