OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: podatelna@skryje.cz, www.skryje.cz
Dle rozdělovníku
Č.j.: 39/2016

Ve Skryjích dne 9.9.2016

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 pověřený výkonem státní správy ve věcech ochrany přírody
podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
projednal žádost Petra Pitáka, Kordačova 1167, 27204 Kladno, o pokácení 1 ks smrku ztepilého
(Picea abies) o obvodu kmene 90 cm ve výšce 1,3 m, 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) o obvodu
kmene 110 cm ve výšce 1,3 m, 1 ks ořechu královského (Juglans regia) o obvodu kmene 115 cm ve
výšce 1,3 m, 2 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 85 cm a 92 cm ve výšce 1,3 m a 7
ks modřínu opadavého (Larix decidua) o obvodu kmene 70 – 95 cm ve výšce 1,3 m na pozemku p.č.
460/8 v k.ú. Skryje nad Berounkou a to ze dne 12.8.2016 Na základě provedeného správního řízení
rozhodl takto:
VÝROK
V souladu s § 8, odst. 1, "zákona" Obecní úřad Skryje souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého
(Picea abies) o obvodu kmene 90 cm ve výšce 1,3 m, 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) o obvodu
kmene 110 cm ve výšce 1,3 m a 7 ks modřínu opadavého (Larix decidua) o obvodu kmene 70 – 95
cm ve výšce 1,3 m na pozemku p.č. 460/8 v k.ú. Skryje nad Berounkou. Pokácení stromů zabezpečí
pan Petr Piták, Kordačova 1167, 272 04 Kladno na vlastní náklady v době vegetačního klidu.
ODŮVODNĚNÍ
Petr Piták, Kordačova 1167, 27204 Kladno požádal Obecní úřad Skryje o povolení pokácení výše
uvedených dřevin na pozemku p.č.460/8 v k.ú. Skryje nad Berounkou, který je ve vlastnictví Obce
Skryje. Stromy podle svědectví vysadil bývalý majitel rekreační nemovitosti č.e. 47 pan Ferdinand
Kožíšek.
Na základě šetření Obecního úřadu Skryje byl posouzen stav těchto dřevin. Bylo zjištěno, že dřeviny
rostou v těsné blízkosti rekreační nemovitosti č.e. 47 v k.ú. Skryje nad Berounkou a ohrožují tak
samotnou stavbu případným vývratem nebo korunovým zlomem. Pokácením dřevin nedojde k
razantnímu zásahu do zeleně rostoucí mimo les v blízkosti rekreační nemovitosti č.e.47 ve Skryjích.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů od jeho doručení k Agentuře ochrany přírody a
krajiny ČR, RP Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno č.p.5, 270 24 podáním u
Obecního úřadu Skryje, Skryje č.p. 15, 270 42.

Ing. Josef Jedlička
starosta obce Skryje

OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: podatelna@skryje.cz, www.skryje.cz

Obdrží:
Obec Skryje, Skryje č.p.15, 270 42
Petr Piták, Kordačova 1167, 272 04 Kladno

OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: podatelna@skryje.cz, www.skryje.cz
Dle rozdělovníku
Č.j.: 39/2016

Ve Skryjích dne 9.9.2016

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 pověřený výkonem státní správy ve věcech ochrany přírody
podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
projednal žádost Petra Pitáka, Kordačova 1167, 27204 Kladno, o pokácení 1 ks smrku ztepilého
(Picea abies) o obvodu kmene 90 cm ve výšce 1,3 m, 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) o obvodu
kmene 110 cm ve výšce 1,3 m, 1 ks ořechu královského (Juglans regia) o obvodu kmene 115 cm ve
výšce 1,3 m, 2 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmene 85 cm a 92 cm ve výšce 1,3 m a 7
ks modřínu opadavého (Larix decidua) o obvodu kmene 70 – 95 cm ve výšce 1,3 m na pozemku p.č.
460/8 v k.ú. Skryje nad Berounkou a to ze dne 12.8.2016 Na základě provedeného správního řízení
rozhodl takto:
VÝROK
V souladu s § 8, odst. 1, "zákona" Obecní úřad Skryje souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého
(Picea abies) o obvodu kmene 90 cm ve výšce 1,3 m, 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) o obvodu
kmene 110 cm ve výšce 1,3 m a 7 ks modřínu opadavého (Larix decidua) o obvodu kmene 70 – 95
cm ve výšce 1,3 m na pozemku p.č. 460/8 v k.ú. Skryje nad Berounkou. Pokácení stromů zabezpečí
pan Petr Piták, Kordačova 1167, 272 04 Kladno na vlastní náklady v době vegetačního klidu.
ODŮVODNĚNÍ
Petr Piták, Kordačova 1167, 27204 Kladno požádal Obecní úřad Skryje o povolení pokácení výše
uvedených dřevin na pozemku p.č.460/8 v k.ú. Skryje nad Berounkou, který je ve vlastnictví Obce
Skryje. Stromy podle svědectví vysadil bývalý majitel rekreační nemovitosti č.e. 47 pan Ferdinand
Kožíšek.
Na základě šetření Obecního úřadu Skryje byl posouzen stav těchto dřevin. Bylo zjištěno, že dřeviny
rostou v těsné blízkosti rekreační nemovitosti č.e. 47 v k.ú. Skryje nad Berounkou a ohrožují tak
samotnou stavbu případným vývratem nebo korunovým zlomem. Pokácením dřevin nedojde k
razantnímu zásahu do zeleně rostoucí mimo les v blízkosti rekreační nemovitosti č.e.47 ve Skryjích.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů od jeho doručení k Agentuře ochrany přírody a
krajiny ČR, RP Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno č.p.5, 270 24 podáním u
Obecního úřadu Skryje, Skryje č.p. 15, 270 42.

Ing. Josef Jedlička
starosta obce Skryje

OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: podatelna@skryje.cz, www.skryje.cz

Obdrží:
Obec Skryje, Skryje č.p.15, 270 42
Petr Piták, Kordačova 1167, 272 04 Kladno

