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ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Drahotěšice jako orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení
zák.č. 12812000 Sb., o obcích, na základě §8 a §70 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění zákona č. 18/2010 Sb. (dále jen zákon), po přezkoumání Vaší žádosti
o poražení dřeviny rostoucí mimo les,

povoluje
rostoucího na parc.č.
Drahotěšicemi" .

2004/27

poražení
k.ú.

Drahotěšice

dubu
v

interakčním

prvku

č. 20

"Pod

ODŮVODNĚNÍ
Po provedení místního šetření bylo zjištěno, že se jedná o mohutný dub na začátku polní
cesty, která tvoří linii interakčního prvku. Strom o výšce cca 20 m má charakter dvojkmene,
kdy hlavní rozvětvení začíná již od báze kmene. V místě rozdělení kmene je rozsáhlá dutina
s tlakovým větvením. Kůra je v místě tlakové rýhy zavalena dovnitř srůstu. V koruně je
patrné silné prosychání kosterních větví. Dřevina je v současné době nebezpečná (hrozí její
rozlomení).
Z důvodu zásahu do významného krajinného prvku vydal Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany
životního
prostředí
vyjádření
ke kácení
dubu
pod značkou
OŽP/8447120111Žiž.
Na základě místního šetření a výše uvedeného vyjádření schvaluje Obecní úřad Drahotěšice
okamžité poražení dubu a vydává toto rozhodnutí.
Žadatel zajistí dodržování bezpečnosti při kácení, zejména pak nepoškození všech
okolních objektů.
Pro zachování objemu vegetace podél polní cesty je nutno za pokácený dub v rámci
interakčního prvku vysadit dřevinu novou a to ve výběru domácích druhů dřev in (lípa, dub,
habr apod.).
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POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k
Magistrátu města Č. Budějovice - odboru životního prostředí, podáním u OÚ v Drahotěšicích.
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