OBECNÍ ÚŘAD HOŘINĚVES
OKRES HRADEC KRÁL OV É

Agroprojekce Litomyšl, spol.s.r.o.
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto
Naše č.j.: 185/2020

V Hořiněvsi dne 6.5.2020

Obecní úřad Hořiněves jako příslušný orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení zákona
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů vydává ve smyslu §8,
odstavce 1 citovaného zákona a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení, ve
znění pozd. předpisů, žadateli, kterým je Agroprojekce Litomyšl, apol.s.r.o.
Dodatek č.1 k R O Z H O D N U T Í č.j.269/2016 ze dne 25.5.2016
V souladu s ustanovením §8 vyhlášky č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se
POVOLUJE

Kácení dřevin rostoucích mimo les:
– na pozemcích (p.č.892, 897 v k.ú.Hořiněves)
Upravuje p o d m í n k y r o z h o d n u t í v prodloužení možného termínu :
1) Kácení dřeviny bude provedeno v termínu do 31.3.2021 ( upozornění kácení se provádí
zpravidla v období vegetačního klidu tj. od 1.10 do 31.3). Po uplynutí tohoto termínu
rozhodnutí pozbývá platnosti a kácení není možno provést.
2)

Pokácení stromu provede osoba k tomuto oprávněná

3)

Vykácená dřevní hmota bude ponechána vlastníku pozemku a uložena dle jeho pokynů

Odůvodnění:
Obecní úřad Hořiněves zahájil správní řízení ve věci povolení kácení dřevin dne 19.5.2016 a to na
základě žádosti, kterou podala spol.s.r.o. Agroprojekce Litomyšl
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V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem
ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Jedná se o dřeviny, které brání výstavbě hlavní polní cesty a i při zúžení komunikace /dle
sdělení projektanta/ by došlo k jejich narušení.
Na základě uvedeného, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny, bylo
rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení o odvolání
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u správního
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal tj. Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp.73, 50306
Hořiněves.
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