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Váš dopis čj. ze dne vyřizuje ve Všestudech dne  
21.04.2021 Ing. arch. Jiří Hánl 03. 05. 2021 

 
 

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 Obce Všestudy 
zastoupené Jaroslavem Horákem - předsedou výboru veřejného pořádku a 
zeleně ze dne 19. 10. 2020 o vydání povolení ke kácení dvou stromů (lípa 
srdčitá) rostoucích u jižní fasády budovy obecního úřadu ve Všestudech č.p. 7. 
 

 
Obec Všestudy dnešním dnem rozhodla, že podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žadateli 

 
povoluje  

 
kácení keřů ve středním dělícím pásu dálnice D8  

• 852 m2 (k.ú. Všestudy u Veltrus) 

• 525 m2 ( k.ú. Dušníky nad Vltavou) 
 
Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:  
1) Kácení bude provedeno přednostně v době vegetačního klidu  
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. 2022 
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 

73 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení). 
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 Obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  
 
 
Obec Všestudy upouští na základě požadavku obsaženém v Žádosti o povolení 
kácení od předpisu náhradní výsadby. 

 
 

Odůvodnění: 
 

Z důvodu stavby na dálnici D8 v úseku km 4,9 až 48,3 – Stavba zahrnuje výměnu 
svodidel v SDP dálnice a rekonstrukci telematického vybavení dálnice. 

 
 

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:  bez přílohy 

                                                                            Ing. arch. Jiří Hánl  
          starosta obce  
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