OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, Skryje
tel., fax.: 313 550 223

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: 11/2018

Ve Skryjích dne: 12.2.2018

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Skryje, 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, ve znění
pozdějších předpisů a změn, projednal žádost Obce Skryje, Skryje č.p.15, 27042 Skryje,
IČO:00244392, ve věci žádosti o výřez křovin na ploše cca 330 m2, 400 m2, 500 m2, 163 m2, 300
m2, 600 m2, dřevina trnka obecná (Prunus spinosa), na části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Skryje nad
Berounkou, rozhodl takto:
VÝROK
V souladu s ustanovením § 8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Obecní úřad
Skryje souhlasí s výřezem křovin s dřevinou trnka obecná (Prunus spinosa) na ploše cca cca 330 m2,
400 m2, 500 m2, 163 m2, 300 m2, 600 m2 na části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Skryje nad Berounkou.
ODŮVODNĚNÍ
Obec Skryje, Skryje č.p. 15, 270 42 Skryje, podal žádost o výřez křovin na ploše cca cca 330 m2, 400
m2, 500 m2, 163 m2, 300 m2, 600 m2 na části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Skryje nad Berounkou
z důvodu obnovy travního společenstva ovsíkové louky na pozemku. Pozemky jsou ve vlastnictví
žadatele. Ostatní dřeviny stromové formy budou na pozemku ponechány, resp. vyjednoceny na
průjezd techniky, která v budoucnosti bude zabezpečovat údržbu pozemku. Na základě zahájeného
správního řízení vydal Obecní úřad Skryje toto rozhodnutí. 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 AOPK ČR, RP Střední
Čechy, odd. Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno podáním u Obecního úřadu
Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje.

…………………………………
Ing. Josef Jedlička
starosta obce
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