IČO: 00512524

V Bečicích dne 22.11.2022
č.j.: 3/2022-ŽP

Rozhodnutí
Obecního úřadu Bečice o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

VÝROK
Obecnímu úřadu Bečice byla dne 13. 11. 2022 doručena žádost p. Danuše Pytelkové, o povolení ke
kácení 4ks vzrostlých bříz o obvodu kmene větším než 80 cm (měřených ve výšce 130 cm nad zemí)
rostoucích na pozemku u chaty č. ev. 66, Bečice nad Lužnicí.
Obecní úřad Bečice jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a
§ 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přešetřil uvedenou žádost a po zvážení všech
známých skutečností a vyhodnocení důkazů rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona a podle vyhlášky č.
395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:
Shora uvedené žádosti obce Bečice se vyhovuje a kácení 4ks bříz o obvodu kmene větším než
80 cm (měřených ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku u chaty c. ev. 66, Bečice nad
Lužnicí s e p o v o l u j e .
ODŮVODNĚNÍ
Zmíněné dřeviny jsou nevyhovující a ohrožují přilehlé budovy a komunikaci.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj v Českých
Budějovicích, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí účastníku řízení, podáním učiněným u Obecního úřadu Bečice.
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