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ROZHODNUTí

Výrok

Obecní úřad Svárov jako věcně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písmo a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
ochraně přírody), a jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě provedeného
správního řízení rozhodl takto:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody POVOLUJE skácení dřevin
rostoucích mimo les účastníku řízení Tomáši Běhunkovi na základě žádosti o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 1 ks stromu břízy na pozemku p.č., kú. Svárov, jež je
ve vlastnictví žadatele, o obvodu kmene ve výši 130 cm nad zemí 90 cm s odůvodněním, že je
strom při své výšce již nestabilní a může ohrozit majitele pozemku a jejich návštěvníky.

Povolení ke skácení dřevin se vydává za těchto podmínek:

1. Vzhledem k datu podání žádosti (9. 2. 2015) se termín kácení stanovuje na období do
31. března 2015. Po uplynutí této doby pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

2. Žadateli se ukládá náhradní výsadba 1 ks ovocného stromu vhodného k výsadbě
tohoto prostoru ke kompenzaci ekologické újmy způsobené kácení s povinností
následné péče ošetřováním tohoto porostu po dobu 5 let dle § 9 odst. 1 zákona
umístěných na pozemku p.č. 582, kú. Svárov .
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Odůvodnění

Dne 9. 2. 2015 byla Obecnímu úřadu ve Svárově doručena žádost pana Tomáše Běhunka
jako vlastníka pozemku p.č. 582, k.ú. Svárov, o povolení kácení 1 ks stromu břízy rostoucí
mimo les na pozemku p.č. 582, k.ú. Svárov.
Jedná se o 1 ks stromu břízy o obvodu měřeném ve výšce 130 cm nad 80 cm
s odůvodněním, že strom je již nestabilní.

Správní orgán přezkoumal žádost, shledal ji úplnou, dále dne 12. 2. 2015 provedl místní
šetření s prohlídkou místa kácení. Zjistil, že se jedná o strom, který roste mimo les na
pozemku žadatele.

Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 9. 2. 2015, místní šetření s prohlídkou místa kácení.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkům řízení v plném rozsahu vyhovělo, není, dle ust.
§ 68 odst. 4 zákona č. 500/ 2004 Sb. , správní řád, třeba odůvodnění rozhodnutí.

Účastníku řízení byla oznámena možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36
odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst.l
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, dále
namítavý rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, se
sídlem ve Zlíně, tř. T.Bati 21, podáním učiněným u Obecního úřadu Svárov se sídlem 687 12
Svárov 74.
Odvolání se podává v počtu 2 vyhotovení. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozdělovník:
Účastník řízení do vlastních rukou
Obec Svárov, Věra Matějková, starostka
Vypraveno dne 16. 2. 2015
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