
  
Obecní úřad  Jívoví 
Č.j. 1     

  
V Jívoví dne12.12.2014 ….. 

  
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby 

Obecní úřad Jívoví 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  Obci Jívoví č.40  kácení 1xjasan, 1x javor na parcele č. 517/1 v k.ú. Jívoví o 
obvodu kmene ve výši 130 cm nad zemí 120 cm a 95 cm a 2x lípa a 2x javor na parcele č 
924/1 v k.ú. Jívoví o obvodu kmene ve výši 130 cm nad zemí 60 cm a 50 cm. Povolení se 
vydává za těchto podmínek :  
1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, t.j. do 31. března . . .. 
2. Výška pařezu nepřesáhne 20cm. 
  
B. 
Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ukládáme Obci Jívoví trvale bytem, Jívoví 40 náhradní výsadbu  dle přiloženého nákresu ke 
kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin a následnou péči o tyto dřeviny 
.Náhradní výsadba bude provedena  na p.č. 924/1. v k.ú. Jívoví dle pokynů OÚ Jívoví ve 
lhůtě do 31.5.2015 

Odůvodnění 
Dne 8.11.2014 podala Obec Jívoví žádost o povolení pokácení stromu na parcele č. 517/1 a 
924/1 v k.ú. Jívoví   
Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.  
V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřevina není významným krajinným prvkem 
ve smyslu ustanovení § 3 písm.b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Všichni vlastníci předmětného pozemku se k žádosti vyjádřili tak, že za výše uvedených 
podmínek s kácením souhlasí s odůvodněním že, stromy jsou přerostlé a narušují stavbu na 
sousední parcele a ohrožují silniční provoz na silnici č. 1/37, chodce na přilehlém chodníku.  
Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 8.11.2014 

  
Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina – odbor 
životního prostředí podáním na Obecní úřad  Jívoví ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí. 
  
                                              
                                                                                      ............................................... 

     
Starosta obce     

  
                                                                                            Miloš Holán 
  
 
 

předáno dne 12.12.2014 v 18 hodin   převzala Horká Jana místostarostka 

 

                                                                               podpis................................................... 


