OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BRUSNICE, 544 74 HORNÍ BRUSNICE 284, IČO 00581038, TEL 499391172
e-mail: ou.h.brusnice@raz-dva.cz
Horní Brusnice dne : 13. listopadu 2019
Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.
114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Dne 13. listopadu 2019 bylo písemně doručeno usnesení postoupení žádosti o nepříslušnost vydaného odborem
životního prostředí ve Dvoře Králové n/L. V přiložené dokumentaci je žádost o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, kterou podal Libor Vondráček, bytem Horní Brusnice 194. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1)
§ 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle § 8
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
ŽADATEL:
BYDLIŠTĚ:
IČ:
POZEMEK:

Libor Vondráček
Horní Brusnice, č.p. 194, PSČ: 544 74
415 v k. ú. Horní Brusnice

Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet:
Pozemková
Strom, dřevina
p.č.
415
Olše Lepkavá

Ks

Průměr

Vlastník poz. p.

3

50 -55

Vondráček Libor a
Vondráčková Marcela,
č.p. 194, 54475 Horní
Brusnice, nábřeží 17.
listopadu 801, Pražské
Předměstí, 55101
Jaroměř
Konečná Věra, č.p. 194,
54475 Horní Brusnice

Odůvodnění žádosti o vydání závazného stanoviska:

Jedná se o probírku v rámci údržby břehového porostu, která bude provedena na pozemku p. p. č.
2406/1 v k. ú. Horní Brusnice. V zájmovém úseku poz. p. č. 415 se nacházejí přestárlé stromy (v blízkosti
vodního toku, přímo zasahující do koryta a ohrožují přilehlou nemovitost čp. 194). Ke kácení byly
vybrány a řádně označeny dřeviny nevhodně vrostlé do průtočného profilu, neperspektivní a nakloněné
nad vodní hladinu a ohrožující nemovitost a osob pohybujících se na zahradě uvedené nemovitosti. Při
výběru stromů k pokácení byla upřednostňována stávající druhová diverzita a sledována podpora
perspektivních dřevin.
Uvedeným dnem podáním bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení, které se v
souladu s ustanovením § 47 správního řádu a ustanovení § 83 zákona o ochraně přírody oznamuje všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Účastníci řízení jsou oprávnění podle
ustanovení § 36 a 38 správního řádu, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a to po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí, taktéž mají právo vyjádřit svá stanoviska a právo nahlížet do spisu. Učinit tak mohou
na Obecním úřadě v Horní Brusnici, a to zejména v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
V ostatní dny po dohodě.
Minimální doba vyvěšení 8 dní
Vyvěšeno : 13. listopadu 2019
Sejmuto :
Jiří Vojtíšek, starosta obce
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