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ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Bezděkov, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1
písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“),
a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zák. č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl na základě
provedené inventarizace dřevin v obci Bezděkov ze dne 25.9.2015 o povolení kácení dřevin v k.ú.
Bezděkov
takto:
Obecní úřad Bezděkov povoluje podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, kácení 3 ks jasan ztepilý, 1 ks borovice těžká, 1 ks borovice černá rostoucí
na p.č. 523/2 v k. ú. Bezděkov.
Doporučený termín pro kácení je do 30.4.2017.
Odůvodnění:
Podle provedené inventarizace dřevin v obci Bezděkov ze dne 25.9.2015 výše uvedené stromy rostou
v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s
právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání
se podává u Obecního úřadu Bezděkov .Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního
řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1
správního řádu nepřípustné.
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