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R O Z H O D N U T Í 

O povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích k.ú. Rohatsko 

Dle §67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

rozhodl obecní úřad v Rohatsku o žádosti o povolení kácení z 23.4.2020            

č.j. 1-2793-0001-02/ZdVan/20/042 podané společností PUDIS a.s. Praha zastupující ŘSD ČR  

takto: 

I) Povoluje kácení 2 ks stromů – o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 85 cm 

na pozemcích p. č. 1786/2 a 1768 v k.ú Rohatsko. 

V zájmu ochrany přírody a krajiny ukládá pro kácení následující opatření a povinnosti: 

1. Kácení provést mimo vegetační období, t.j. v období od 1.10. do 31.3. 

2. Při kácení dodržet bezpečnostní předpisy platné pro těžbu dřeva. 

3. Vytěžené dřevo nabídnout obci k odprodeji. 

4. Dřevní zbytky ekologicky zlikvidovat, např. štěpkováním 

5. V případě provozní potřeby lze kácení provést i během vegetačního období 

 

II) Stanovuje náhradní výsadbu – 2 ks stromů na určených obecních pozemcích 

v k.ú. Rohatsko dle dohody s obecním úřadem Rohatsko v termínu do 30.10.2022 

a stanovuje péči o zasazené stromy po dobu 2 let. 

Toto rozhodnutí má platnost na dobu dvou vegetačních období. 

 

Odůvodnění:  

Dne 23.4.2020 podal žadatel k obecnímu úřadu v Rohatsku žádost s č.j.  o 1-2793-0001-

02/ZdVan/20/042 povolení kácení. Povolení se vydává jednoznačně z důvodu rekonstrukce 

silnice III/27938 Obrubce – Dolní Bousov. Žádné námitky ani připomínky či jiné návrhy 

nebyly předloženy. S podklady pro vydání rozhodnutí byli účastníci řízení seznámeni. 

 

 

 

PUDIS a.s.                                                                                                                                                                                                

Podbabská 1014/20                                                                                                                                                                                                                                                                              

160 00 Praha 6                                                              



 

Poučení o odvolání:  

Proti tomuto rozhodnutí se podle §81, zák. č. 500/2004 Sb. lze odvolat do 15 dnů ode 

dne jeho doručení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje 

v Praze podáním učiněným prostřednictvím zdejšího obecního úřadu v počtu 2 

stejnopisů. 

         

 

 

Radek Štros                                                

Starosta obce  

 

 

 

Obdrží:  PUDIS a.s. Praha 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:  


