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Váš dopis značky/ ze dne č. j. / spisová značka 
055/2023 

datum 
9.1. 2023 

ROZHODNUTÍ 

vyřizuje/ tel./ e-mail 
Bc. Mareš Robert, tel:737 276 970 

e-mail: r.mares@npcs.cz 

Obecní úřad ve Hřensku (dále jen OÚ Hřensko) ) jako orgán státní správy ochrany přírody a 
krajiny příslušný podle § 76, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), rozhodl o žádosti podané Povodím Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, PTÚ Roudnice nad Labem (dále 
jen Povodí Labe) o povolení kácení dřevin na p . p.č. 365/4 v k.ú . Hřensko takto : 

podle § 8 odst. 1 zákona se povoluje kácení dřevin 

rostoucích na pozemku p. p. č . 365/4 v k.ú . Hřensko , a to v tomto rozsahu : 

Konkrétně se jedná stromy, specifikované v žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les na p.p.č. 365/4 v k.ú . Hřensko", učiněné Povodím Labe, a to konkrétně o: 

1 ks Javor klen o obvodu kmene 125 cm 

1 ks Bříza bělokorá o obvodu kmene 125 cm 

1 ks Olše lepkavá o obvodu kmene 130 cm 

1 ks Topol kanadský o obvodu kmene 125 cm 

1 ks Habr obecný o obvodu kmene 90 cm 

1 ks Habr obecný o obvodu kmene 11 O cm 

1 ks Javor klen o obvodu kmene 120 cm 

Toto povolení je vydáváno za podmínky, že stromy budou pokáceny v období od nabytí 
účinnosti tohoto rozhodnutí nejpozději do 31. 12. 2023, a to pouze v době vegetačního klidu, 
tzn. v období od 1.11. do 31 .3. běžného roku . 



Odůvodnění: 

Obec Hřensko obdržela od Povodí Labe žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les. Ve věci bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní 
řád , v platném znění. 

Podkladem pro rozhodování byly skutečnosti uvedené v žádosti , ověřené při místním šetření. 
Předmětem správního řízení byla žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les na výše 
uvedeném pozemku p . p . č.365/4 v Kú Hřensko , a to z důvodu poškozování opěrné zdi a 
přístupové cesty k osobnímu přístavišti lodí výše uvedenými dřevinami. 

Při místním šetření bylo zjištěno: 

Zhodnocení stavu a provozní bezpečnosti předmětných stromů : 

Venkovním šetřením na místě bylo zjištěno , že se jedná o náletové dřeviny , které svým 
růstem vážně narušují opěrnou zeď a přístupovou cestu k lodnímu přístavišti. Vzhledem 
k této skutečnosti bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí , a to u 
Správy Národního parku české Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě , prostřednictvím podání, 
učiněným u Obecního úřadu ve Hřensku . 

Rozdělovník : 

účastníci řízení (doručení do vlastních rukou) 

Bc. Robert Mareš 
místostarosta obce 
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