Obec Bukovice

Bukovice 78
549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 134, e-mail: obec.bukovice@iol.cz
IČO. 00653675, datová schránka: q37a8x3

Č.j.: OBUK/319/2020

V Bukovici 8.5.2020

Věc: Zpřístupnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti ze dne 25. 5. 2020 o zpřístupnění informací dle zákona
č.106/1999 Sb., Vám poskytujeme požadované informace:
Kopie rozhodnutí o kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., která
obecní úřad vydal od 1. ledna 2019.

S pozdravem

Ing. Milan Šrůtek, starosta obce
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Tota rozhodnuti nabyb právní mod
dn, -9iA, ůúo 8 jc vykonatdne.
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Obec Bukovice

Obecní úřad v Bukoviči

Bukovice 78
dn, \(/ľ l, a'!c.'podpi,
549 54 Police nad Metuji
Tel.: 491 541 134, e-mail: obec.bukovice@,iol.cz
IČO. 00653675, datová schránka: q37a8x3

č.j.: OBUK/124/20120

Vyřizuje: ing. Hejnyš Petr

V Bukovici dne 30.3.2020

ROZHODNUTÍ
výrok:
Obecní úřad v Bukovici jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil žádost pana
ze dne 30.3.2020 o vydáni
povolení k pokácení dřevin na pozemku p.č. 307/1, v katastru území obce Bukovice, jehož
je vlastníkem
A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického
významu dřevin (y) Obecní úřad v Bukoviči

povoluje
pokácení celkem 2 ks vzrostlých olši na pozemku p.č. 307/1 v k.ú. Bukovice

Kácení bude provedeno při plnění nás|edujÍcÍch podmínek:
l) Kácení bude provedeno mimo období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.
2) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohroženi nebo poškozeni sousedních
objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí konči 31. 12. 2020.
5) Pokáceni nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právni moci (§ 52
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízeni).

B. Obecní úřad v Bukoviči podle § 9 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb.

ukládá
Zadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu
v počtu 4 ks listnatých dřevin dle vlastního výběru, na vlastním pozemku v k.ú. Bukovice po
vzájemné dohodě.
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Termin náhradní výsadby je stanoven v průběhu roku 2020-2022.

žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná
zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).
O provedeni náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad v Bukoviči nejpozději do 14
dnů od její realizace.
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Odůvodnění:
Při místním šetření dne 30.3.2020 bylo zjištěno, že žádost je oprávněná, uváděný důvod
je opodstatněný. Stromy ohrožují výstavbu rodinného domu, mají podemleté kořeny a mohou
být pokáceny v rámci obnovy novým porostem podél vodoteče. Proto bylo rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnuti se lze podle § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízenI,
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 55103 Hradec Králové, podáním učiněným u Obecního úřadu
v Bukoviči.

Ing. Hejnyš Petr
,i
místostarosta obce

Obdrží na doručenku:
Účastnici řízení
-

žadatel
obec
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Bukovice 78

Cbec'.',, ,,.- 1_ ,' ,' '

549 54 Police nad Metují
"." ^' ' "' '"'.
Tel.: 491 541 134, e-mail: obec.bukovice@iol.cz
IČO. 00653675, datová schránka: q37a8x3

č.j.: OBUK/158/2019

Vyřizuje: ing. Hejnyš Petr
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V Bukoviči dne 25.3.2019

ROZHODNUTÍ
výrok:
Obecní úřad v Bukoviči jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil žádost pana
ze dne 20.3.2019 o vydání
povolení k pokácení dřevin na pozemku p.č. 245, v katastru území obce Bukovice, jehož je
vlastníkem
A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnoceni funkčního a estetického
významu dřevin (y) Obecní úřad v Bukoviči

povoluje
pokácení celkem 2 ks vzrostlých jasanů na pozemku p.č. 245 v k.ú. Bukovice
Káceni bude provedeno při plnění nás|edujÍcÍch podmínek:
l) Kácení bude provedeno mimo období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.
2) Pokácení provede žadatel na vlastni náklady.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních
objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 12. 2019.
5) Pokáceni nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení).
B. Obecní úřad v Bukoviči podle § 9 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb.

ukládá
Žadatel' ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu
v počtu 4 ks dřevin dle vlastního výběru na vlastním pozemku v k.ú. Bukovice po vzájemné
dohodě.
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Termin náhradní výsadby je stanoven v průběhu roku 2019-2021.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná
zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).
O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad v Bukoviči nejpozději do 14
dnů od její realizace.

Odůvodnění:
Při místním šetřeni dne 25.3.2019 bylo zjištěno, že žádost je oprávněná, uváděný důvod
je opodstatněný. Oba stromy se nachází v těsné blízkosti komunikace 11/303, z důvodu
zachování bezpečnosti silničnIho provozu možno odstranit. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnuti se lze podle § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řIzenI,
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručeni ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 55103 Hradec Králové, podáním učiněným u Obecního úřadu
v Bukoviči.
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Ing. Hejnyš Petr

Obdrží na doručenku:
Účastníci řIzeni
-

žadatel
obec
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Bukovice 78
dr,,
549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 134, e-mail: obec.bukovice@iol.cz
IČO. 00653675, datová schránka: q37a8x3

č.j.: OBUK/110/2019

Vyřizuje: ing. Hejnyš Petr
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V Bukoviči dne 27.2.2019

ROZHODNUTÍ

výrok:
Obecní úřad v Bukoviči jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil žádost pana
ze dne 26.2.2019 o vydáni
povolení k pokácení dřevin na pozemku p.č132/6 a 132/7, v katastru území obce Bukovice,
jehož je vlastníkem
A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického
významu dřevin (y) Obecní úřad v Bukoviči

povoluje
pokácení celkem 5 ks vzrostlých topolů na pozemku p.č132/6 a 132/7 v k.ú. Bukovice
Kácení bude provedeno při plněni nás|edujĹcÍch podmínek:
l) Kácení bude provedeno mimo období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.
2) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohroženi nebo poškození sousedních
objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 12. 2019.
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení).
B. Obecní úřad v Bukoviči podle § 9 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb.

ukládá
Žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu
v počtu 15 ks dřevin dle vlastního výběru na vlastním pozemku v k.ú. Bukovice po vzájemné
dohodě.
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Termin náhradní výsadby je stanoven v průběhu roku 2019-2021.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná
zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškozeni).
O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad v Bukoviči nejpozději do 14
dnů od její realizace.

Odůvodnění:
Při místním šetření dne 26.2.2019 bylo zjištěno, že žádost je oprávněná, uváděný důvod
je opodstatněný. Jedná se o přestárlé a proschlé stromy zasahujÍcÍ nad komunikaci 11/303,
padajicí větve ohrožuji provoz na komunikaci a elektrické vedení, které již za poslední rok
dvakrát poškodily. Proto bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve
výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnuti se lze podle § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízenI,
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 55103 Hradec Králové, podáním učiněným u Obecního úřadu
v Bukoviči.
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Ing. Hejnyš Petr
místostarosta obce
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Obdrží na doručenku:
Účastníci řizenI
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žadatel
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Toto rozhcdnuti mbylo právni moci

Obec Bukovice

.,

dn, 1· S'

Bukovice 78
549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 134, e-mail: obec.bukovice@,iol.cz
IČO. 00653675, datová schránka: q37a8x3

č.j.: OBUK/63/2019

vyřizuje: ing. Hejnyš Petr

a je \ykonatelné,

Obecní úřad y Bukwi"i
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V Bukoviči dne 13.2.2019

ROZHODNUTÍ

Výrok:
Obecní úřad v Bukoviči, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil žádost
ze dne 5.2.2019 o vydání povolení
k pokácení dřevin na pozemku p.č. 369/6 a 235/2 v katastru území obce Bukovice, jehož je
vlastníkem
A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení fůnkčního a estetického
významu dřevin (y) Obecní úřad v Bukovici

povoluje
pokácení 2 ks jasan stepilý, l ks javor klen a odstranění křovin a náletových dřevin v šíři 2 m
podél komunikace (cca 100 m') na pozemku p.č. 369/6 a 235/2 v k.ú. Bukovice
Kácení bude provedeno při plnění následujících podmínek:
l) Kácení může být provedeno mimo období vegetačního klidu, vázané zahájením
realizace stavby
2) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních
objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 12. 2019.
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení).
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Odůvodnění:
Při místním šetření dne 11.2.2019 bylo zjištěno, že žádost je oprávněná, uváděný důvod je
opodstatněný. Jedná se o porost zasahující do plánované realizace stavby, dle doložených
příloh k žádosti. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, odvolat
do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245, 55 103 Hradec Králové, podáním učiněným u Obecního úřadu v Bukovici.

Ing. Hejnyš Petr

místostarosta obce
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Obdrží na doručenku:
Účastníci řízení
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