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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 PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 
Praha 6 na základě plné moci dle Objednávky č. 02PT-006921 ze dne 09. 07. 
2021) o vydání povolení ke kácení porostů a náletů v rámci připravované 
stavby D8 PHS Všestudy.  
 

Výčet dřevin je označen a specifikován v přiloženém dendrologickém 
průzkumu. 
 
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  

 
pokácení porostů a náletů v rámci připravované stavby D8 PHS Všestudy 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. 2023 
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 

73 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení). 

mailto:podatelna@vsestudy-obec.cz
http://www.vsestudy-obec.cz/


O B E C   V Š E S T U D Y  
Všestudy 7, 277 46 p. Veltrusy 

Úřední hodiny:                                                                          starosta obce: Ing. arch. Jiří Hánl 
pondělí: 17:00 – 20:00                                                              mob. tel.:602 709 889 
středa:   17:00 – 20:00                      místostarostka obce: Ing. Inka Lorencová 
E-mail: podatelna@vsestudy-obec.cz,   mob.tel.:774 218 478   
             www.vsestudy-obec.cz                                       
      

 

 
 Obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  
 

u k l á d á 
 

žadateli (ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin) náhradní 
výsadbu v počtu minimálně rovnocenném, a to v rámci stavby „D8 PHS Všestudy“,  
jejíž realizace je plánována v roce 2022 a jejímž investorem bude ŘSD ČR.  
  
Termín náhradní výsadby je stanoven do 30. 11. 2023 

 
 

Odůvodnění: 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pokácení porostů a náletů v rámci připravované 
stavby D8 PHS Všestudy dle přílohy 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:  Specifikace dřevin + mapové podklady (5 A4) dle Žádosti o kácení  

č.j.  D-17-023 /JSta/21/001 ze dne 29.7.2021 
 
 
 
Vyvěšeno: 04. 08. 2021 
Sejmuto:  
 
 
 
 
 

                                                                            Ing. arch. Jiří Hánl  
          starosta obce  
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