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ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Sezemicích, odbor správy majetku a životního prostředí, jako státní orgán
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon") ve znění pozdějších předpisů, na základě
provedeného správního řízení vydává žadateli, kterým je Město Sezemice, Husovo nám. 790,
533 04 Sezemice podle ustanovení § 8 odst. l. zákona
povolení

ke

kácení

dřeviny rostoucí mimo les: 1 ks smrku, obvod kmene 140 cm a na vlastním pozemku města
Sezemice p. č. 314/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, vedeného jako ostatní plocha, zeleň.
Předmětná dřevina je vyznačena na situačním nákresu.
Pokácení dřeviny provede odborná, k této činnosti způsobilá firma, která zajistí její bezpečné pokácení a bude před započetím prací nahlášena Městskému úřadu v Sezemicích, odboru správy majetku a ŽP. Kácení se zpravidla provádí v době jejich vegetačního klidu dřevin, tj. od 1. listopadu do 31. března běžného roku.
O d ů v o d n ě n í:
Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost majitele pozemku o odstranění 1 ks smrku,
obvod kmene 140 cm na vlastním pozemku města Sezemice p. č. 314/2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou. Protože je znám stav věci, bylo upuštěno od místního šetření. Dřevina roste v zastavěné části, mezi dvěma obytnými domy. Dorostla do velikosti, kdy svými větvemi zasahuje
do oken a opírá se o fasádu obou domů. Při větru naráží právě na okna i obvodový plášť
obytných domů. Je tak ohrožen majetek i zdraví občanů. V rámci obnovy zeleně bude strom
nahrazen jiným.
Při provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřevina není významným krajinným prvkem
ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
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Poučení
Kácení nesmí být zahájeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího odboru
správy majetku a životního prostředí.

otisk úředního razítka

Ing. Monika Liduchová
oprávněná úřední osoba
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