
Obecní úřad Rymice
Rymice 4, 769 01 Holešov
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Spisová zrnička: Kácení smrku 419—5 v Kostelci

Učastníci řízení — viz rozdělovník
Odbor: životního pimtřet/í
vřizuje: Ing. Mail/n Bartík
Te/elán: 573 396 630, 731 473 229
E—Mad: rwn,ce(évoínv.cz

Danou: 3.3.2022

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Rymice. jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. 7 odst. 2, * 61 odst.
I písm. a) a 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve znění
pozdějších předpisů. 10. a * 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád. v platném
znění. (dále jen ..správní řád“). a jako příslušný orgán ochrany přírody podle 75 odst. 1
písm. a) a 76 odst. I písm. a) zák. č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. rozhodl o žádosti Obce Kostelec u Holešova. ICO 00287342, se sídlem
Kostelec u Holešova 58. 76843. o povolení kácení I kusu Smrku ztepilého (Picea abies)

takto:

Obecní úřad Rymice povoluíe podle 8 odst. I zák. č. I 14/1 992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žadateli Obci Kostelec u Holešova. ICO 00287342. se
sídlem Kostelec u Holešova 58. 76843. kácení 1 kusu Smrku ztepilého (Picea abies). který je
vyznačen v příloze č.l tohoto rozhodnutí, rostoucího na pozemku parc. č. 419/5 v k. ú.
Kostelec ti Holešova. Termín pro provedení kácení se stanovuje do 3 1.3.2022. Současně
správní orgán ukládá žadateli o povolení kácení podle ust. 9 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. povinnost zajistit náhradní výsadbu 3
kusů ovocných stromů na pozemku žadatele p.č. 170/2 v k. ú. Kostelec u I-Iolešova v termínu
do I roku od data provedení povoleného kácení a stanoví žadateli povinnost zajištění následné
péče o nově vysazené dřeviny po dobu 3 let.

Odůvodnění:

Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel ze dne 3.1.2022 žádost Obce Kostelec u Holešova
o povolení kácení I ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 4 19/5 v k. ú. Kostelec u Holešova
podle * 8 odst. I zák. č. 114/1992 Sb. Dne 3.1.2022 byl na základě žádosti ze dne 21. srpna
2021 o informování o zahajovaných správních řízeních vyrozuměn Aktivní Kostelec z.s. o
zahájení správního řízení ve věci předmětného kácení dřeviny. Dne 6.1.2022 se spolek
Aktivní Kostelec zs. přihlásil na základě 70 odst. 3 zákona Č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny jako účastník správního řízení. Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům
řízení zasláno 7.1.2022. Oznámení o seznámení s podklady pro vydáni rozhodnutí spolu
s usnesením o stanovení lhůty pro podání případných vyjádření bylo účastníkům řízení
zasláno dne 12.1.2022. Dne 12.1.2022 podal spolek Aktivní Kostelec námitku k řízení, která
byla dne 7.2 2022 písemně vyřízena Obecním úřadem Kostelec u Holešova a zaslána spolku
Aktivní Kostelec. Dne 19.1.2022 starostka obce Kostelec uHolešova. RNDr. Marcela
Pospišilíková. v písemném podání Krajskému úřadu Zlínského kraje odboru životního



prostředí a zemědčlství uvedla, že jako zástupce žadatele není oprávněna o podaně žádosti
obce rozhodovat a na Obecním úřadě v Kostelci u Holešova není žádná úřední osoba, která by
mohla být vedením správního řízeni v této věci pověřena. Proto s odkazem na 14 odst. 5
správního řádu předala spis 5. Zn. 5/2022 Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství k postupu podle 131 odst. 4 správního řádu.
Krajský úřad dne 21.1.2022 po ověření důvodů uvedených v obdržené písemnosti rozhodl, na
základě * 131 odst. 4 správního řádu. o pověření projednáním a rozhodováním o podané
žádosti Obce Kostelec u Holešova o povolení kácení sousední Obecní úřad Rymice, jehož
správ ni obvod sousedí se správním obvodem Obecního úřadu Kostelec u Holešova.

Strom uvedený v žádosti roste na pozemku ve vlastnictví žadatele p.č. 4 19/5 v k.ú. Kostelec u
Holešova. Jedná se o smrk ztepilý (Picea abies). jehož výška je cca 15 metrů a obvod kmene
ve výšce 130cm nad zemi je 140 em.

Jako důvod ke káceni Obec Kostelec u Holešova uvádí, že strom je suchý, nachází se v areálu
sportoviště a případným pádem stromu mohou být ohroženy na zdraví pohybující se osoby.
Po provedení místního šetření starostou obce Rymice bylo zjištěno, že se jedná o strom
rostoucí na JV okraji fotbalového hřiště ve skupině spolu s dalšími 6 stromy. Dotyčný strom
roste v těsné blízkosti vzrostlé vrby a břízy, které mu ze západní a severní strany vytváří stín.
Z tohoto důvodu dotyčnÝ strom má větve pouze zjižni a východní strany kmene. Jeho
zdravotní stav je sice dobrý, nejedná se o suchý strom, ale díky tornu, že jeho větve vyrůstají
pouze z poloviny kmene, neroste kmen kolmo nahoru, ale pod úhlem. Rovněž z estetického
hlediska se nejedná o pěkný strom, který by měl vyrůstat na veřejném sportovišti. Z důvodu
jeho šikmého růstu hrozí opravdu jeho pád. Vzhledem ke všem uvedeným okolnostem
povoluje orgán ochrany přírody skácení stromu, který je vyznačen v příloze č. I tohoto
rozhodnuti, a zároveň uložil povinnost náhradní výsadby v celkovém počtu 3 ks ovocných
dřevin na pozemku žadatele p.č. 170/2 v k. ú. Kostelec u Holešova v termínu do I roku od data
provedeni povoleného káceni a stanovil žadateli povinnost zajištění následné péče o nově
vysazené dřeviny po dobu 3 let. Na základě výše uvedených skutečností rozhodl orgán
ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnuti může podle ust. 83 odst. I správního řádu účastník řízení podat ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. odboru
životního prostředí azemědělství, s uvedením rozsahu, vjakém je rozhodnutí napadáno.
namítaného rozporu s právnimi předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení,
jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Obecního úřadu Rymice. Podané odvolání má v
souladu s ust. * 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláni podané jen proti
odůvodněni rozhodnutí je podle ust. 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Martin Bartík
starosta obce
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Příloha č. I - označení stromu povoleného ke kácení 76901 P HOLEŠOV
okr. Kroměříž

Rozdělo ník:
Učastníci řízeni
- Obec Kostelec u Holešova, Čp. 58. 768 43 Kostelec u Holešova
- Aktivní Kostelec z.s., č.p. 73, 76843 Kostelec u
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Strom povolený ke kácení je označen červenou barvou


