obecní úřad všechovice
Všechovice 32,666 03 Tišnov
č.j. ovs 7Ll2oL9
Spis.zn. OVS RZOPK tlz0lg
Všechovice 1.3. 2019

ROZHODNUTÍ
místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny
obecní úřad ve všechovicíchjako
-č. věcně a
t2}lzoooSb., o obcích ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ a ve smyslu § 76
ve smyslu § 61 odst. 1 zákona
ve znění PozdějŠÍchPředPisŮ (dále
odst. 1 písm. a) zákona č. L1,ullgglSb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění
jen ,,ZopK,.) a ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona Č. 5OO/20O4 Sb., sPrávního řádu,
dřevin,
povolení
kácení
o
vedeném
po.áijsi.r, předpisů ioal" j"n ,,správní řád"), rozhodt v řízení
rostoucích mimo les, které podaldne 1,3,2019 žadatel

próvnickó osoba: Obec Všechovice, Všechovice 32, 666

03 Tišnov lČ 00366072

a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí

povoluje
srdčitá, obvod kmene ve výši 1,3 m nad
žadateli ve smyslu odst. 1 § 8 ZoPK kácení 1 ks dřeviny - !ípa
u Tišnova, Pozemek je ve vlastnicwí
zemí 324 cm, rostoucí na pozemku p. č. 114 v k. ú. Všechovice
klidu.
žadatele. předmětný strom bude pokácen v době vegetačního
odůvodnění:
právnickou osobou obcÍVŠechovice,lČ
Podáním ze dne 1. 3. 2019 byI požádán obecní úřad VŠechovice
na pozemku P. Č. 114 v k, Ú, VŠechovice
00366072 o povolení ke kácení 1 ks dřeviny- lípa srdčitá rostoucí
Dnem podání bylo zahájeno řízenío Povolení kácenídřevin
u Tišnova. pozemek je ve vlastnictvížadatele.
je staný a poškozený nedávným pádem
rostoucích mimo ]es. Žadatel svoji žádost odůvodňuje: strom
se nachází chodník a laviČka, nově
vedlejšího stromu. Má jednostranně rostlou korunu. Pod stromem
autobusu, kde se Často nachází skupinky
opravená sakrální stavba. Dáte je v nedaleké blízkosti zastávka
pro naše občany. Dne 17.11.2018 jsme vedle stromu,
dětí. pociťujeme tento strom jařo hrozící nebezpečí
ktený zamýšlíme skácet zasadili novou lípu,
které uvedl Žadatel jako
Místnímšetřením a po zváženívšech skutečností,byly uznány dŮvodY,
dŮvodŮ bYlo rozhodnuto tak, jak
opodstatněné, splňujíiípodmínky pro pokácenídle ZOPK. Z uvedených
je ve výroku uvedeno.

poučenío odvolání:
jeho doruČení,
protitomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnŮ ode dne
ke Krajskému Úřadu Jihomoravského kraje,
a to podáním, učiněným u obecního úřadu ve Všechovicích
82 Brno.
od boru životn ího prostřed í, žerotínovonám. 3 l 5, 601

Pavel Ve

Rozhodnutí obdrží:
1. Obec Všechovice, Všechovice 32, 666 03

