
 

          SÚSPK 

          Koterovská 162 

          326 00 Plzeň 

Pracoviště:  

Doudlevecká 54 

          301 33 Plzeň 

 

Vaše značka :  22848/22/SÚSPK-P/MiSt 

 

Naše č.j. : 388/22  

 

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin 

Obecní úřad Křenice, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75a § 76 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost 

SÚSPK Plzeň  ze dne 20.10.2022 o vydání povolení pokácení dřevin dle žádosti. 

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. 

Pozemkové parcelní číslo : 522/2 (k. ú. Křenice [675849]) 

Specifikace dřevin určených ke kácení : 

1 ks vrba jíva (Salix caprea) o obvodu kmenu ve výšce 130 cm nad zemí 290 cm. 

 

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 

Obecní úřad Křenice povoluje 

dle usnesení č. 2022 – 08 – 06 ze ZOZ dne 16. 11. 2022 

pokácení výše uvedených dřevin – 1 ks vrba jíva  

na výše uvedené parcele č. 522/2 v k. ú. Křenice 

 

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek : 

1) v době vegetačního klidu, (tj. od 1. 10. 2022 do 31. 03. 2023),  

2) pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí, 



 
3) pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ani zdraví osob 

4) platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 03. 2023, 

5) pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci § 52 zákona 

č. 71/1967 Sb., o správním řízení. 

 

Poučení o odvolání : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, 

odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení Obecnímu úřadu v Křenicích.  

 

V Křenicích, 28. 11. 2022 

         

       ……………………………………………………………………. 

         Bc.Vlastimil Rejthar 

         starosta obce Křenice 

         tel. : 723 419 866 

         email : info@krenice.cz 

 

Obdrží na doručenku : 

Účastníci řízení 

- SÚSPK Plzeňského kraje 

- Obec Křenice 
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