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ROZHODNUTÍ
Obecního úřadu Libějice o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok
Obecnímu úřadu Libějice byla dne 2.12.2019 doručeny žádosti pana Zdeňka Pycha, nar.
6.7.1992, bytem Libějice 34 a pana Petra Lutovského, nar. 7.9.1972, bytem Libějice 39, o
povolení ke kácení:
- 1ks dubu o obvodu kmene cm (měřených ve výšce 130 cm nad zemí ) 197cm, 2ks olše
150cm a 1ks jasan 186cm rostoucích mimo les na pozemku KN 52/1 v k.ú. Libějice,
žadatelem a vlastníkem pozemku je pan Zdeněk Pych, Libějice 34 a dále
- 1ks dubu o obvodu kmene cm (měřených ve výšce 130 cm nad zemí ) 140cm a 4ks olše
(115, 140, 150 a 190cm) rostoucích mimo les na pozemku KN 581 v k.ú. Libějice, žadatelem
a vlastníkem pozemku je pan Petr Lutovský, nar. 7.9.1972, bytem Libějice 39.
Důvodem pro kácení všech stromů je provedení probírky stávajícího, desítky let
neudržovaného, stromového porostu a zabránění narušování kamenného ohrazení rybníka
kořenovým systémem nejbližších stromů. Jasan na KN 52/1 (obvod 186cm) je suchý.
Obecní úřad Libějice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 7 odst. 2, § 61
odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
přešetřil uvedenou žádost a po zvážení všech známých skutečností a vyhodnocení důkazů
rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/ 2014 Sb., takto:
Shora uvedeným žádostem:
- pana Zdeňka Pycha, nar. 6.7.1992, bytem Libějice 34 se vyhovuje a kácení 1ks dubu o
obvodu kmene 197cm, 2ks olše 150cm a 1ks jasan 186cm rostoucích mimo les na
pozemku KN 52/1 v k.ú. Libějice, se panu Zdeňku Pychovi, nar. 6.7.1992, bytem
Libějice 34 povoluje,
-

pana Petra Lutovského, nar. 7.9.1972, bytem Libějice 39 se vyhovuje a kácení 1ks
dubu o obvodu kmene 140cm a 4ks olše (115, 140, 150 a 190cm) rostoucích mimo les

na pozemku KN 581 v k.ú. Libějice, se panu Petru Lutovskému, nar. 7.9.1972, bytem
Libějice 39, povoluje.

s tím, že kácení lze provést pouze v době vegetačního klidu (od 1. 11. do 31. 3. běžného
roku).
Náhradní výsadba se nenařizuje – důvodem je skutečnost, že kácení je prováděno
z důvodu provedení probírky stávajícího, desítky let neudržovaného, stromového porostu a
zabránění narušování kamenného ohrazení rybníka kořenovým systémem nejbližších stromů.

ODŮVODNĚNÍ
Obecnímu úřadu Libějice byla dne 2.12.2019 doručeny žádosti pana Zdeňka Pycha, nar.
6.7.1992, bytem Libějice 34 a pana Petra Lutovského, nar. 7.9.1972, bytem Libějice 39, o
povolení ke kácení:
- 1ks dubu o obvodu kmene cm (měřených ve výšce 130 cm nad zemí ) 197cm, 2ks olše
150cm a 1ks jasan 186cm rostoucích mimo les na pozemku KN 52/1 v k.ú. Libějice,
žadatelem a vlastníkem pozemku je pan Zdeněk Pych, Libějice 34 a dále
- 1ks dubu o obvodu kmene cm (měřených ve výšce 130 cm nad zemí ) 140cm a 4ks olše
(115, 140, 150 a 190cm) rostoucích mimo les na pozemku KN 581 v k.ú. Libějice, žadatelem
a vlastníkem pozemku je pan Petr Lutovský, nar. 7.9.1972, bytem Libějice 39.
Důvodem pro kácení všech stromů je provedení probírky stávajícího, desítky let
neudržovaného, stromového porostu a zabránění narušování kamenného ohrazení rybníka
kořenovým systémem nejbližších stromů. Jasan na KN 52/1 (obvod 186cm) je suchý.
Obecní úřad Libějice přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.
Obecní úřad Libějice si dále k žádosti o povolení ke kácení vyžádal stanovisko OŽP
(oddělení ochrany přírody a krajiny) MěÚ Tábor, který dne 20.12.2019 po posouzení záměru
a stavu dotčené lokality konstatoval: „Nepředpokládáme negativní dopad prací na
ekologicko-stabilizační funkce rybníka, jakožto významného krajinného prvku. Jedná se o
probírku skupiny dřevin, z nichž některé jsou suché nebo hrozí rozrušováním opevnění.
Kostra porostu zůstane zachována. Ze strany odboru životního prostředí nejsou k záměru
žádné námitky ani připomínky, na záměr nebude vydáváno závazné stanovisko k zásahu do
VKP dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Povolení ke kácení dřevin podléhá povolení Obecního úřadu Libějice dle § 8 odst. 1 zákona.“
Obecní úřad Libějice následně posoudil předloženou žádost, a nesvolával ústní jednání,
protože stav dřevin je mu dobře znám z důvodu péče o obecní rybník (parc. č. KN 582 v k.ú.
Libějice), který s danými pozemky sousedí. Obecní úřad Libějice vzal v potaz výše uvedené
stanovisko OŽP (oddělení ochrany přírody a krajiny) MěÚ Tábor a dále zhodnotil funkční a
estetický význam dřevin a závažnost důvodů kácení.
Obecní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení dopisem ze dne
16.12.2019. Ve lhůtě určené zákonem se k účasti v řízení nikdo nepřihlásil.
Účastníci řízení nepředali žádné návrhy, námitky ani vyjádření k podkladům rozhodnutí.
Na základě výše uvedených skutečností se obecní úřad Libějice rozhodl kácení povolit,
neboť po posouzení shledal důvody žádosti za oprávněné.

Náhradní výsadba nebyla nařízena – důvodem je skutečnost, že kácení je prováděno
z důvodu provedení probírky stávajícího, desítky let neudržovaného, stromového porostu a
zabránění narušování kamenného ohrazení rybníka kořenovým systémem nejbližších stromů.
Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného
roku

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ke
Krajskému úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí účastníku
řízení, podáním učiněným u Obecního úřadu Libějice.

„otisk úředního razítka“

Ing. František Drtina
starosta obce Libějice

Rozdělovník rozhodnutí č.j.: 1/2020 ze dne 6.1. 2020
Účastníci řízení (na doručenku):
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:
1.
Zdeněk Pych, Libějice 34, 390 02 Tábor
2.
Petr Lutovský, Libějice 39 390 02 Tábor
Spis

