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OBECNÍ ÚŘAD LHOTA-VLASENICE 
Vlasenice 18, 394 70 Kamenice nad Lipou; IČO 00584088 

 

ČÍSLO JEDNACÍ: OÚ – LV 75/2021 

ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Mgr. Martin Lang 

TELEFON: 774941917 

E-MAIL: obeclv@tiscali.cz 

DATUM: 5. 11. 2021 

 

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ: 
Miroslav Bednář, Vlasenice č. p. 10, Lhota-Vlasenice, 39470 

Jana Juračková, Vlasenice č. p. 40, Lhota-Vlasenice, 39470 

Stanislav Juračka, Vlasenice č. p. 40, Lhota-Vlasenice, 39470 

 

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby 
 

Obecní úřad Lhota-Vlasenice jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a 
krajiny podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních na základě provedeného správního 
řízení rozhodl takto: 
 
A. 
Podle ustanovení § 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
povolujeme výše uvedeným účastníkům řízení kácení borovice o obvodu kmene 189 
cm ve výšce 130 cm nad zemí, na p. č. 488/15 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad 
Lipou.  
 
Odůvodnění 

Dne 20. 10. 2021 podali výše uvedení účastníci řízení žádost o povolení 
pokácení borovice na p. č. 488/185 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou. Správní 
orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.  

Vlastníkem předmětného pozemku je žadatel pan Miroslav Bednář, který 
pokácení stromu požaduje.  

Kácení dřeviny je povoleno z těchto důvodů:  
1. Dřevina má proschlé a olámané větve ve všech částech (spodní, střední i vrchní). 
2. V případě nepřízně počasí dochází k odlamování suchých větví. Padající větve 
mohou způsobit (v minulosti již způsobily) škodu na majetku manželů Jany a 
Stanislava Juračkových, kteří také kácení stromu požadují. Protože se strom nachází 
v bezprostředním sousedství domu č. p. 40, padající větve mohou ohrožovat zdraví a 
majetek osob.  
3. Dalším aspektem je estetický dojem stromu, který roste v intravilánu obce a působí 
v zahradě ovocných stromů nepřiměřeně velkým dojmem.   

 Podkladem pro rozhodnutí byla žádost a skutečnosti zjištěné místním 
ohledáním. Pro pokácení stromu bylo rozhodnuto z výše uvedených důvodů.  
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Povolení se vydává za těchto podmínek:  
1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (1. listopadu 2021 - 31. března 
2022). 
2. Náklady na pokácení stromu uhradí vlastník pozemku.  
  
 
B. 
Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ukládáme panu Miroslavu Bednářovi, Vlasenice 10, 394 70 náhradní výsadbu 
uschlých ovocných stromů (5 ks) ve Východní obecní aleji, což zajistí kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny a následnou péči o tyto dřeviny do 31. 3. 
2024. Náhradní výsadba bude provedena do 30. 4. 2022.  
 
 

Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání 
ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí podáním na Obecní 
úřad Lhota-Vlasenice ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 
    
 
 

   
 
 

      
obecní úřad Lhota-Vlasenice 

Mgr. Martin Lang, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Datum převzetí rozhodnutí účastníky řízení:                           Podpis:  

 

Nabytí právní moci rozhodnutí:  


