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Ve Velké Dobré dne: 12.2.2020

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Velká Dobrá, jako příslušný orgán ochrany přírody dle
ustanovení * 75 odst. 1
písm. a) a ust. 76 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), posoudil žádost
Středočeského kraje,
ICO: 70891095, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
p.o., fCO.‘ 00066001,
zastoupenouJirmou IBHspol. s.r.o., IČO: 47540966 (dále Jen žadatel) ze
dne 5.2.2020 o vydání
povolení ke kácení 50 ks stromu 4lks Fraiinus excelsior (jasan ztepilý
), Sks Populus x
canadensis (topol kanadský), 2ks Prunus cerasifera (myrobalán třešňový),
lks Ulmus glabra
(jilm horský), lks Salix alba (vrba bílá) na pozemcích p. Č. 204, 1430/1,319/6
,319/107, 319/69,
507/87,393/16, 507/8, 453/62, 453/61, 453/60, 453/33, 453/35, 453/55, 453/58
v katastrálním
území Velká Dobrá a po provedeném správním řízení podle zákona č. I 14/l
992 Sb. a zákona
Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správ
ní řád“), rozhodl
takto:
—

‘

A.
Podle

8 odst. I zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického význam
u

dřevin(y)
povoluje

pokácení 50 ks stromü

4] ks jasanu ztepilého, obvod kmene 161, 174, 168, 204, 210, 281,
164, 226, 168, 288, 153, 66, 50, (52,48,37,33), 46, 33, 47, 149, 140, 157,
185, 118, 148, 232,
187, 115, (68,42,), (113,71,55,27), 130, (‘52,52,5
Q), 150, 135, 168, 152, 64, 46, (77,72,71), 262,
245, 195, 219, (‚84,82,6]) cm 5 ks topolu, obvod kmene 340, 344, 293, 358,
389 cin, 2 ks
myrobalánu třešňového, obvod kmene 112, 68 cm, J ks jilmu horského 128 cm,
1 ks vrby bílé na
pozemcích p. Č. 204, 1430/1, 319/6, 319/107, 319/69, 507/87,393/16, 507/8,
453/62, 453/61,
453/60, 453/3 3, 453/3 5, 453/55, 453/5 8 v k. ú. Velká Dobrá.
—

‚

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
2) Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních
objektů, ani
zdraví osob.
B.
Podle

9 odst. I zákona č. 114/1992 Sb.
ukládá

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v k.ú.
Velká Dobrá a to vysázení dřevin 10 ks lípy velkolisté a 10 ks javoru. Starosta obce Velká
Dobrá určí žadateli místo v obci Velká Dobrá, k.ú. Velká Dobrá pro výsadbu nových stromů.
Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do 31.12.2023.
—

Žadatel je povinen zajistit následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let
(např. pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).
O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad Velká Dobrá nejpozději do 14 dní
odjejí realizace.
Odůvodnění:

Výše uvedený Obecní úřad přezkoumal žádost o kácení dřeviny rostoucí mimo les, podanou
Středočeským krajem, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.,
zastoupenou firmou IBH spoLs.r.o. na základně plné moci ze dne 2.7.20 19. Zádostje podávaná
v rámci stavební akce „111/2385 Velká Dobrá Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti PD“,
kdy půjde o zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci a provedení údržbových prací
na silničním pozemku. Úprava spočívá v šířkové úpravě směrových oblouků nad stávajícími
propustky, osazení zádržného systému a doplnění vodícího zařízení. Důvodem pro kácení
dřevin je jejich stav a umístění ohrožující silnici a bezpečnost provozu na ní. V rámci zajištění
bezpečnosti provozu a eliminace následků dopravních nehod je nezbytné odstranění vegetace
v potřebném rozsahu. Přílohou žádosti je vyhotovený Dendrologický průzkum vybraných
stromů u silnice 111/23 85 Velká Dobrá Kladno, jehož zpracovatelem je Bc. Miroslav Sedláček,
D1S. Další přílohou je Vyjádření Magistrátu města Kladna, Odboru výstavby oddělení
územního rozhodnutí č.j.OV/3361/19-2 ze dne 16.10.2020, ve kterém je uvedeno, že stavební
akce „111/2385 Velká Dobrá-Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti PD“ je veřejně
prospěšnou akcí. Na to navazuje Vyjádření Magistrátu města Kladna ze dne 9.1.2020, které
nařizuje odstranění stromů při sil. 111/23 85 v km 2,650 2,785 a 3,240 3,470, které svým
stavem a umístěním ohrožují silnici a bezpečnost provozu na ní, v termínu do 30.4.2020.
Po vyhodnocení daných skutečností bylo v provedeném řízení rozhodnuto, jak je uvedeno ve
výroku.
—

—

—

—

—

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle 81 správního
řádu, odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství, Zborovská 11, 15021 Praha 5, písemným podáním (Y potřebném počtu stejnopisů
viz 82 odst. 2 správního řádu,) učiněným u Obecního úřadu Velká Dobrá.

Ing. Zdeněk Nosek
starosta obce Velká Dobrá

Rozdělovník:

-

-

Středočeský kraj, IČO: 70891095, Krajská správa a údržba silnic Středočeskéh
o kraje,
p.o., IČO: 00066001, v zastoupení na základě plné moci firmou IBH spol. s.r.o.
IČO:
475440966
spis

