
OBECNĹ ÚŘAD
ORLICKÉ POD@ŘĹ

Došlo:

24 -01- 2022
č.j.: Dok.,

Sp.·n.: á% ^' g/s" , Příl,: D

V Ústí nad Orlicí
Dne: 23. l. 2022

Obecní úřad
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří

Žádost o informace

Dle příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
v platném znění vás tímto žádáme o zaslání el. kopie rozhodnutí - popřípadě závazného
stanoviska (se všemi přílohami) o pokácení stromů na p. l?. č. 589/1, st. č. 22 vše k. ú. Říčky u
Orlického Podhůří a v jejich sousedství, ke kterému došlo v lednu 2022.

Vaši odpověď očekáváme v zákonem dané lhůtě.



V O V V

OBEC ORLICKE PODHURI
DOBRÁ VODA 4 ORLICKÉ PODHŮŘÍ PSČ 562 01 OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Číslo jednací: 42/2022/ST
Vyřizuje: Marie Kršková
Vaše č. j.
Počet listů: l
PoČet příloh: l
PoČet listů příloh: 2
Datum: 31. l. 2022

Informace na základě zákona 106/1999 Sb.

Vážení,
na základě vaší žádosti ze dne 24. l. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v platném znění vám zasíláme kopii rozhodnutí o
pokácení stromů na p.p.č. 589/1 a st.p.Č. 22 vše k.ú. Říčky u Orlického Podhůří.

S přátelským pozdravem Ing. Mgr, Digitálně podepsal
lng.Mgr. Marie

Marie Kršková

, Datum: 2022.01.31Krškova 12:08:16 +01'00'

Marie Kršková, starostka obce

Tel.: 465588119 IČO: 00279293 e-mail: starosta@,orlickepodhuri.cz č.ú. KB: 8721611/0100



OBECNÍ
DOBRÁ VODA 4

ÚŘAD ORLICKÉ PODHŮŘÍ
ORLICKÉ PODHŮŘÍ 562 01 OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Číslo jednací: 3 1/2022/ST
Vyřizuje: vojtěch Skalník
Vaše č. j.
Počet listů: 2
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Datum: 19. l. 2022

Obec Orlické Podhůří
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří

Obecní úřad Orlické Podhůří jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu
ust. § 7 odst. 2, ust. § 61 odst. l písm. a) a ust. § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 75 odst. 1 písm. a) a ust. § 76 odst. l
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve mění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon"), a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), na základě provedeného správního řízení vydává
žadateli - Obci Orlické Podhůří, jako účastníku řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. l)
písm. a), podle ustanovení § 8 odst. l) zákona

POVOLENÍ

Pokácet:
6 ks stromů - modřín o obvodu 110 cm, jedle o obvodu 160 cm, borovice o obvodu 117 cm,

měřeno ve výšce kmene 130 cm nad zemí. Stromy se nachází na stavební
parcele č. 22, k. ú. Říčky u Orlického Podhůří.

- smrk o obvodu 140 cm, túje polykormon o obvodu 80 a 60cm, túje
polykormon o obvodu 70 a 80 cm, měřeno ve výšce kmene 130 cm nad zemí.
Stromy se nachází na pozemkové parcele č. 589/1, ostatní plocha, k. ú. Říčky
u Orlického Podhůří.

Podmínky kácení:
l) Práce budou vykonány v souladu s bezpečllostními předpisy tak, aby nedošlo ke

škodám na zdraví a na majetku.
2) Dřeviny budou pokáceny v době vegetačního klidu listopad - březen.
3) Náhradní výsadba: je nařízena, min. 4 ks stromů

ODŮVODNĚNÍ

výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost starostky Obce Orlické Podhůří Marie Krškové
ze dne 12. l. 2022. V provedeném správním řízení je dokázáno, že dřeviny nejsou významným
krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 odst. l), písm. b) zákona.

Důvod: Záměrem obce Orlické Podhůří je revitalizace zeleně v parčíku před školou v Říčkách.
Staré stromy budou pokáceny a nahrazeny novou výsadbou. Vzrostlé jehličnany jsou částečně
nebo zcela proschlé, jalovce trpí rzí hruškovou. V rámci revitalizace budou vysazeny nové
stromy doplněné o keře a květinovou výsadbu.

Tel.: 465588119 IČO: 00279293 e-mail: starosta('@orlickepodllurl.cz Č.ú. KB: 8721611/0100



Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku. Vytěžená hmota zůstává pro
vlastní potřebu žadatele.

Toto rozhodnutí má platnost od 19. l. 2022 do 31. 03. 2022, v této době je nutné uvedené
stromy skácet.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému
úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu Orlické Podhůří. Odvolání musí
niít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

vojtěch Skalník
místostarosta obce

ePřevzal/a: dne l Z" '"" -'.- -' L
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Tímto se vzdávám' práva áa ôavolanl.
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