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RoZHoDNUTi
Obecní uřad Trokavec, jako orgán ochíany přírody (dále jen ,,správní orgán") příslušný
podle ustanovení § 76 odst. l písm. a) zékona Českénárodní rady č. II4l1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), po provedeném správním
řizeni podle zékona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znéni pozdějšíchpředpisů (dale jen
,,správní řád"), roáodl takto:

SÚSPK, se sídlem Koterovská 162,326 00 Plzeň, lČO lZOsgl19, (dale jen,,žadateli"),
podle ustanovení § 8 odst. l zákona é. Il4l1992 Sb

povoluje
- 1 ks

se

pokácení

břízy bradavičnaté(obvod kmenu 77 cm) rostoucí na pozemku p. ě. l231ll

v katastrálním územíTrokavec.

Polcicení výše uvedené dřeviny rostoucí na pozemku p. é.123Il1 v katastrálním území
Trokavec je moŽné realizovat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, které
nabyde právní moci dne 29.10.2020 a to v době vegetačního klidu od 1. 11. 2020 do 31.
3.2021.

odůvodnění
Dne 5. října 2020 byla Obecnímu úřadu Trokavec, doručena žádost SÚSPK, se sídlem
Koterovská t62,326 00 Plzeň, IČO zzos:l19 vedená pod čj.:1243l20/SÚSpK-p/MiST,
jakožo organizace hospodařící se svěřeným majetkem vlastníka pozemku p.č. l23ll1 v k.ú.
Trokavec Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova l76)lt8, JižníPředměstí, 301 00 Plzeň,
o vydání povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les, a to konkrétrrě 1 ks břízy bradaviěnaté
(obvod kmenu 77 cm) rostoucího na pozemku p. ě.1231l1 v katastrá]ním územíTrokavec.
Vlastnictví pozemku p. é. l23ll1 v katastrálním územíTrokavec bylo doloženo výpisem
z katastru nemovitostí.

Jako důvod ke kácení dřeviny žadatel v žádosti uvedl:
Jedná se o odumírajícía suchou dřevinu, která se nacházi v úzkémzeleném pásu těsně
u komunikace ě. III / l783. Koruna stromu je proschlá, ěasto dochazík odlomení postranních
větví, které padají na vozovku, atím ohrožujíbezpečnost provozu.
Na
,J.{a základě podnětu žadatele, zahájil Obecní uřad Trokavec šetřenív dané věci.
v
travnatém
nachází
se
bradavičnatá
bííza
místě bylo šetřením zjištěno, že předmětný strom
pásu silnice 1783 v úseku mezi obcí Pfikosice a křižovatkou na obec Trokavec a je v celé své

Řoruně proschlá. Suché větve zasa}rují do vozovky a při většímporyvu větru hrozí jejich
odlomení a dopadu na vozovku.
Správní orgán posoudil žádost, provedl šetřenív dané věci a shledal jí jako
odůvodněnou,
Váledem kvýše uvedenému, byl shledán závažný důvod pro povolení kácení
dřeviny, a to konkrétně 1 ks bíízybradaviěnaté (obvod kmene 77) rostoucí na pozemku p. ě.
I23Il1v katastrálnímúzemíTrokavec. Povolené kácení je dle nézoru správního orgánu zcela
v souladu s veřejným zájmem.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem roáodl správní orgárr, jak
ve v,.frokové části tohoto roáodnutí.

je

uvedeno

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámenÍ, a to
ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podaním odvolání u Obecního uřadu Trokavec. V této
lhůtě podané odvolání má odkladný účinek.Odvolaní se podává s potřebným poětem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal jeden

stejnopis.
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Ro zho dnut

í ob drži účastníkřizení;
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