
ROZHODNUTÍ

VÝrok:

obec Všestudy, jako přislušný orgán státní správy ochrany přirody podlé
ustanoveni § 76 odst. í písm. a) zákona cNR č.íí4ll992 sb., o ochraně přirody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost obce Všestudy
zastoupené Jaroslavem Horákem - předsedou výboru veřejného pořádku a
zelené ze dne í.4.20,19 o vydání povolení ke kácení stromů a keřů Vrámci
připravované stavby Rekon;trukce komunikace + Vo v ulicích Lva Šimáka +
Vojkovská ve Všestudéch na p.č. 367/í kú Všéstudy u Veltrus v celkovém
poětu í4 kusů ( 7 střomů,7 keřú) viz. přiložená situace

Všestudy 7,277 46 p, Veltrusy

obec Všestudy
Všestudy 7

277 46 p, Velkusy

Váš dopis čj, ze dne vyřizUje ve všestudech dne
lng, arch, Jiři Hánl 3.4.2019

obec Všestudy dnešním dnem rozhodla, že podle § 8 odst, 1 zákona é- 11411992
sb,, o ochraně přírody a krajiny, Ve znéni pozdějšich předpisů a Vyhlášky
lvlinisterstva životního prostředí č, 189/2013 sb,, kterou se prováději některá
Ustanoveni o ochraně přřody a krajiny, Ve znění pozdějšich předpisů, žadateli

povoluie

kácení stromů a keřů V rámci připravované stavby Rekonstrukce komunikace + Vo V

ulicích Lva Šimáka + vojkovská ve všestudech .

Káceni bude provedeno při splnění ná§ledujícich podminek:
1) Káceni bude provedeno V době dle harmonogramu stavby
2) Pokácení provede žadatel prostřednictvím opráVněné organizace na Vlastní

náklady.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškozeni

sousedních objektů, ani zdraví osob,
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31, 3, 2021

úřednihodiny:
pondělí] l7:00 -20:00
středa| 17]00-20:00
É mail: p9dq!9ba.(aY§c§!gdy!!c!§a,

www,VsesludV-obec,cz

slarosla obce: lng, arch, Jiři Hánl
mob,]602 709 889

místostaroslka obce: lng, lnka Loíencová
mob -: 774 218 47a



Všestudy 7, 277 46 p. Veltrusy
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnuti nenabude práVni moci (§

73 zákona č.500/2004 sb. o spráVnim řizeni),

obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona é- 114l1992 sb.

ukládá

žadateli (ke kompenzaci ekologické újmy Vzniklé pokácením dřevin) náhradni
Výsadbu V počtu minimálně rovn_ocenném, a to v rámci stavby Rekonstrukce
komunikace + vo v ulicích Lva simáka + vojkovská ve všestudech .

Termín náhradní Výsadby je stanoven d o 30, 11.2021

odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se jedná o pokácení porostů V rámci připravované stavby
Rekonstrukce komunikace + Vo V ulicích Lva Šimáka + Vojkovská Ve Všestudech
dle přílohy bylo rozhodnuto tak, jak je UVedeno Ve Výroku.

pouěení o odvolání:

Protitomutg rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 zákona č, 500/2004 sb, o správnim
řizení.
odvolaci lhůta je ,15 dnů od zveřejněni rozhodnutí podle § 83 zákona č, 500/2004
sb, o spráVním řízeni.
odvolání se podáVá dle § 86 zákona č, 500/2004 Sb- o správním řízení k spráVnimu
orgánu, ktený rozhodnutí vydal, tj, obec Všestudy

Jiří Hánl
starosta obce

úřední hodiny:
ponděll| l7]00 -20:00
slředa: 17:00-20:00
E-mail: p9dgts]lllo!§c§!9dylb€eÉz,

www,vsestudv-obec,cz

starosta obceI lng, aích, JiříHánl
mob,:602 709 889

místostaroštka obce: lng, lnka Lorencová
mob -: 774 218 478

Příloha: celkový situační Výkres
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