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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

ROZHODNUTÍ 

 

  

     Obecní úřad Vrátkov, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

jako „zákon o ochraně přírody a krajiny“) posoudil žádost Obce Vrátkov, Vrátkov 17,  ze dne 

19.1.2015 o vydání povolení k pokácení vzrostlých dřevin a to smrku ztepilého (obvod ve 130 

cm výšky 115 cm) a dvou jedlí obrovských (obvod ve 130 cm výšky 90 cm a 123 cm)  na 

pozemku p.č. 1346/1 v k.ú.Vrátkov, ve vlastnictví žadatele. Důvodem kácení je výrazné 

snížení jejich provozní bezpečnosti.  

 

      Obecní úřad Vrátkov po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin podle § 8 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny  

 

POVOLUJE 

 

pokácení smrku ztepilého (obvod ve 130 cm výšky 115 cm) a dvou jedlí obrovských (obvod 

ve 130 cm výšky 90 cm a 123 cm)  na pozemku p.č. 1346/1 v k.ú.Vrátkov 

 

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek : 

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. do 30.4.2015. 

2. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních 

porostů, pozemků ani zdraví osob. 

3. Ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy ve smyslu § 9 zákona o ochraně přírody a 

krajiny  se ukládá náhradní výsadba vhodnými dřevinami.  

 

 

Odůvodnění 

     Obecní úřad Vrátkov, jako orgán ochrany přírody obdržel dne 19.1.2015 žádost Obce 

Vrátkov o povolení pokácení vzrostlých dřevin na pozemku p.č. 1346/1 v k.ú. Vrátkov, tento 

pozemek je ve vlastnictví účastníka řízení. Důvodem žádosti je výrazné snížení jejich 

provozní bezpečnosti. Obec Vrátkov nechala posoudit stav výše uvedených dřevin 

certifikovaným abortistou panem Ing.Václavem Bažantem Ph.D.. Dle posudku je kořenový 

systém výše uvedených dřevin ze stany ulice výrazně omezen. Nemají tak dostatek místa pro 

řádný vývoj a ukotvení kořenového systému,což výrazně ovlivňuje celkovou stabilitu stromu. 

Při zhoršených povětrnostních podmínkách hrozí reálné riziko vývratu.  

 

 

 



Obecní úřad Vrátkov 
Vrátkov 17,  282 01 Český Brod, tel. 321 623 308 

 

Obecní úřad přezkoumal žádost a shledal ji úplnou. V provedeném správním řízení bylo 

zjištěno, že dřeviny nejsou významné krajinné prvky ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Obecní úřad oznámil zahájení správního řízení 

účastníkům řízení. Obecní úřad vyzval občanské sdružení Rozvoj Vrátkova, aby v souladu 

s termínem stanoveným v § 70 odst. 3 zákona – tzn. do 8 dnů od doručení tohoto dopisu – 

oznámilo svoji účast v tomto řízení. Občanské sdružení Rozvoj Vrátkova se v daném termínu 

nepřihlásilo, tzn. není účastníkem tohoto řízení. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné 

námitky a připomínky. Kácení dřevin bylo povoleno.  

 

 

Poučení o odvolání 

     Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení, podáním 

k Referátu životního prostředí u Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 

podáním odvolání prostřednictvím obecního úřadu Vrátkov ve dvojím písemném vyhotovení. 
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