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č. j.114/1142/2020.        Dne 27.10.2020 
Vyřizuje: Jaroslav Klapal 
 
Žadatel: Josef Vanický 
              Synkov 21 
  516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Obecní úřad Hřibiny-Ledská, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. 
a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 
10 a § 11 zákona č. 500/2004  Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), a jako příslušný 
orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení vedeném o žádosti  p. Josefa Vanického , 
nar. 25.11.1978, bytem Synkov 21, 516 01 Rychnov nad Kněžnou , o povolení pokácení 1 ks břízy. 
 

t a k t o: 
 
Obecní úřad Hřibiny-Ledská povoluje podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, žadateli Josefu Vanickému, nar., 25.11.1978 bytem Synkov 21, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, pokácení jednoho kusu břízy s rozměry 140 cm obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm 
nad zemí, rostoucí na pozemku parc. č. 51/1 v k. ú. Hřibiny. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele.  
 
Podmínky povolení: 
1.  Termín pro provedení kácení je v období vegetačního klidu, tj. od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do    

31.3.2021. 
 
Odůvodnění: 

Podáním doručeným dne 26.10.2020 požádal pan Josef Vanický, nar., 25.11.1978 bytem Synkov 21, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, pokácení jednoho kusu břízy. Důvodem ke kácení je hrozí nebezpečí pádu větví na 
budovu a místní komunikaci. Strom je v těsné blízkosti budovy. Dne 26.10.2020 bylo provedeno místní 
šetření, při kterém byly ověřeny skutečnosti uváděné v žádosti. Po posouzení podkladů dle § 8 zák. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny správní úřad rozhodl vydat povolení ke kácení dřevin tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.   
 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy 
nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Obecního 
úřadu Hřibiny-Ledská v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů 
svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 
82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu 
nepřípustné. 
        

                       Jaroslav Klapal 
                                                                                                                   starosta obce 

Ve Hřibinách 27. 10. 2020 

 

 


