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ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Zborovice, příslušný podle § 76 odst.1) písm. a) zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění (dále zákon), zahájil dne 07.06.2021 dle § 47 odst.1 a dle §44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění (dále jen správní řád), řízení o žádosti Obce Zborovice, majitele pozemku parc.č. 785
v k.ú. Zborovice, ze dne 19.11.2021, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, dle § 8, odst. 1 zákona
o ochraně přírody.
Obecní úřad Zborovice posoudil žádost o vydání povolení ke kácení:
3 ks lípy srdčité (Tilia cordata), na pozemku parc.č. 785 v k.ú. Zborovice- ohrožující veřejný majetek, provoz na
komunikaci III/42815, nadzemní vedení el. energie před objektem čp.453 při ulici Hlavní,
A) podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny obecní
úřad Zborovice,

POVOLUJE
pokácení 3 ks lípy srdčité (Tilia cordata) rostoucí na pozemku parc. č. 785, vše v k.ú. Zborovice.
Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek
- kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí,
- kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních nemovitostí a zdraví
osob,
- kácení bude provedeno neprodleně s ohledem na stav dřevin, ohrožující život či zdraví občanů
B) Obecní úřad Zborovice podle §9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

UKLÁDÁ
Žadateli je uložena povinnost náhradní výsadby 3ks listnatého stromu a 5ks keřů na pozemku parc.č. 785 z důvodů
zachování zeleně v zástavbě, s termínem do konce roku 2022.

ODŮVODNĚNÍ
Souhlasné stanovisko je vydáno s ohledem na skutečnost, že se jedná o strom vzrostlý, přímo ohrožující majitele
pozemku a uživatele okolních pozemků a nemovitostí, ohrožující stavby na okolních pozemcích a ohrožující
zdraví a majetek občanů přiléhajících nemovitostí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §81 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení, ke krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u Obecního úřadu Zborovice.

Ve Zborovicích
Vítězslav Hanák
725 121 275
starosta obce Zborovice
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