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Rozhodnutí
Obecní úřad Těškov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle 5 76
Zákona č. 1 14/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“ ), po
provedeném správním řízení, jehož účastníky jsou dle š 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.:
Obec Těškov
Alena Veverková
Rozhodl podle

5 8

odst.

l

5“ Zákona“ takto:

povoluje se
pokácení mimolesní zeleně

—

1ks borovice

Jedná se o strom s obvodem ve výšce 130 cm větším než 80 cm na p.p č. 1067/6 ve
vlastnictví Alena Veverková vedené v KN jako zahrada.
Při kácení budou dodrženy následující podmínky:
Při provádění kácení je numo dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát
o ochranu zdraví osob při kácení
2. Za kácení odpovídá žadatel & na jeho náklady bude kácení provedeno
1.

Odůvodnění
Obecní úřad Těškov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle 5 76 odst.
písmb zákona č.114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění obdržel žádost
o vydání povolení ke kácení mimolesní zeleně - 1ks borovice
Žádost byla odůvodněna tím, že se jedná o jehličnan v blízkosti obytné budovy a jejím
pádem hrozí ohrožení majetku. Dnem podání žádosti bylo orgánem ochrany přírody
zahájeno správní řízení, což bylo oznámeno účastníkům řízení a bylo řádně vyvěšeno po
dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek a to do 29.5.2019. V této
lhůtě nebyly doručeny žádné námitky.
Správní orgán posoudil ekologickou hodnotu stromů na místě, zdravotní stav a důvody
uvedené žadatelem shledal jako opodstatněné. Obecní úřad Těškov se proto rozhodl žádosti
vyhovět v plném rozsahu a kácení stromů povolit za předpokladu dodržení stanovených
podmínek.
1

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje do 15ti dnů od
jeho doručení, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Odvolání se podává v počtu 3ks
stej nopisů.
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Účastníci řízení
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Obec Těškov
Alena Veverková, Těškov 176

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dni
Vyvěšeno: 1.6.2019, elektronicky
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Sejmuto:
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starosta obce Těškov

