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Vyřizuje: Ing. Pavel Trepeš

Bujesily dne 13.08.2019

Oznámení
o zahájení správního řízení
Obecní úřad Bujesily obdržel dne 06.08.2019, od SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň, Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les dle §8 odst. 1 ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.
Specifikace dřevin, které mají být kácené
1 ks jeřáb, obvod kmene ve 130cm nad zemí 129 cm
na pozemku p.č. 1847/8
v katastrálním území Bujesily
1 ks slivoň, obvod kmene ve 130cm nad zemí 78 cm
1 ks hrušeň, obvod kmene ve 130cm nad zemí 93 cm
na pozemku p.č. 1869/2
v katastrálním území Bujesily
Obecní úřad Bujesily, podle § 76 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákona č. 460/204 Sb., a v souladu s ustanovením § 47, odst. 1, zákona č. 500/2004
Sb., o správním řízení (správní řád)
oznamuje
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení
ve výše uvedené věci a jelikož je mu dobře známá současná situace v dané lokalitě, upouští
od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději
do 28.08.2019.
Na námitky podané později nebude brán zřetel. Do podkladů řízení je možné v této lhůtě
nahlédnout na Obecním úřadu Bujesily. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Žádost byla zdůvodněna tím, že stromy se nacházejí v blízkosti silnice III/23219, III/23218
a jsou ve výrazně zhoršeném až havarijním stavu se sníženou fyziologickou vitalitou. Koruny
stromů jsou zcela suché. Často dochází k odlomení postranních větví, které padají na vozovku
a ohrožují bezpečnost provozu. Zdravotní stav stromů je tedy silně narušený a vzhled
neperspektivní. Stromy jsou provozně nebezpečné a vhodné ke kácení.

Žádost byla doložena dokladem o vlastnictví (výpis z KN), situačním výkresem a kopií
katastrální mapy.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu
písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Trepeš
starosta
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