
OBEC VŠESTUDY 
 
 

Č. j.:       2017/ 01                                                                Ve Všestudech dne 15. 2. 2017              
 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Výrok: 
 

Obec Všestudy, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle 
ustanovení  § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost ŘSD ČR, IČO 
65993390, zastoupené společností DIPONT, s.r.o., IČO 28693094, ze dne 
21.12.2016 o vydání povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les v prostoru 
dotčeném stavbou oplocení proti zvěři podél dálnice D8 v úsecích ležících na 
k.ú. Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou. 
Specifikace dřevin je vzhledem k jejich počtu uvedena v příloze (podaná Žádost 
o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les), která je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí.  
 
A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a 
estetického významu dřevin Obec Všestudy 

 
p o v o l u j e 

 
pokácení dřevin rostoucích mimo les dle přílohy. Kácení bude provedeno při 
splnění následujících podmínek:  
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.listopadu do 31.března 
2) Pokácení provede  žadatel prostřednictvím oprávněné organizace na vlastní 

náklady.  
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 nenabude právní moci (§ 

73 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení). 
 
B. Obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  
 

u k l á d á 
 

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní 
výsadbu v počtu minimálně rovnocenném provést v rámci stavby „D8 PHS Všestudy“ 
jejíž realizace je plánována v roce 2018 a jejímž investorem bude ŘSD ČR, a to na 
základě písemného sdělení ze dne 31. 1. 2017 zn. 1723/17-21.100.1  
 
 Termín náhradní výsadby je stanoven do 30. 11. 2018 

 
 



Odůvodnění: 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny rostoucí v koridoru určeném pro výstavbu 
oplocení proti zvěři podél D8, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 
 

Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. o správním 
řízení. 
Odvolací lhůta je 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí podle § 83 zákona č. 500/2004 
Sb. o správním řízení. 
Odvolání se podává dle § 86 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení k správnímu 
orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. Obec Všestudy 
 
 
Příloha: Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, doručená dne 
21.12.2016 (3 A4) 
 
 
 
 

                                                                            Ing. arch. Jiří Hánl  
          starosta obce  
 
 
 
 
 
 


