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ROZHODNUTÍ
Výrok
Úřad městyse Vrchotovy Janovice, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil podle § 45 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, žádost Městyse
Vrchotovy Janovice, IČ 00233005, se sídlem Vrchotovy Janovice 2, ze dne 6.11.2017, o vydání
povolení k pokácení 1 ks smrku (Picea) s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 118 cm, který
roste na pozemku p.č. 1331/2, v k.ú. Vrchotovy Janovice, jehož je žadatel vlastníkem.
A) Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřeviny úřad městyse Vrchotovy Janovice
povoluje pokácení
1 ks smrku (Picea) s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 118 cm
na pozemku p.č. 1331/2 v k.ú. Vrchotovy Janovice.
Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. běžného roku.
2. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani
zdraví osob.
4. Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3. 2018.
5. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabyde právní moci.
B) Úřad městyse Vrchotovy Janovice podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. žadateli ke
kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny
ukládá
náhradní výsadbu v počtu 3 ks ovocných dřevin (druh třešeň) na pozemku p.č. 824/27 v k.ú.
Vrchotovy Janovice, který je ve vlastnictví žadatele.
Termín náhradní výsadby je stanoven do 31.12.2018.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná zálivka,
ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).
O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel orgán ochrany přírody - úřad městyse Vrchotovy
Janovice nejpozději 14 dní od její realizace.
Odůvodnění:
Strom roste v blízkosti domů čp. 97 a 95 ve středu obce Vrchotovy Janovice. Dům čp. 95 je budova
základní školy. Smrk již dosáhl značné výšky a při západním proudění větrů se stává svému okolí
nebezpečným, neboť v případě jeho zlomení nebo vyvrácení je ohrožen majetek ( dům čp. 95 a 97)
ale i životy. Na prostranství před budovou školy se v průběhu celého dne pohybují děti i dospělé
osoby.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o dovolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
podáním učiněným u Úřadu městyse Vrchotovy Janovice.

................................................
Marcela Čedíková, starostka
Úřední deska úřadu městyse:
vyvěšeno dne 15.12.2018
sejmuti dne

