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oprávněná úředni

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les podle § 8 odst. 1 zákona é.11411992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisŮ

RozHoDNUTí é. 1t14
Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životníhoprostředí jako přísluŠnýorgán státní
správy ve smyslu ust. § 7 odst,2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst.3 písm, b) zákona Č.
12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 10 a 11 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a jako příslušnýorgán ochrany přírody
podle § 75 odst, 1 písm. b) a § 76 odst. 1 písmene a) zákona č. 11411992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny),
rozhodl o žádosti města Hulína, se sídlem nám. Míru 162,768 24 Hulín, lC: 002 87 229
takto:

Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životníhoprostředí
l

povolúie

podle § 8odst. 1zákonao ochraně přírodya krajiny, vsoučinnosti s ustanovením §4odst. 1
vyhlášky č. 189/2013 Sb,, ve znění pozdějšíchpředpisů, shora uvedenému Žadateli kácení
25 ks stromů a to:
18 ks stromů v dřevině lípa, jejichž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí je
v rozsahu od 110 cm do 237 cmi
2 ks stromů vdřevině borpvice, jejichž obvod kmene měřený ve výŠce130 cm nad zemí
je 84 cm a 100;
2 Xs stromů vdřevině bříza,'iej'ichž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí je
113 cm a 138 cm;
1 ks stromu v dřevině §mrk, jehol obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí je 95

-

cm;

2 ks stromů v dřevině kaštan, jejichž obvod kmene měřený ve výŠce130 cm nad zemí je
180 cm a 186 cm,
Všechny výše uvedené dřeviny se nachází na pozemku parc. č. 12511 a 127l1 v k.Ú. Hulín.
Pozemky jŠoudle výpisu z katástru nemovitostive vlastnictví města Hulína, lČ:002 87 229,
se sídlem nám. Míru 162, Hulín.

Lhůta na skáceníse určuje na dobu vegetačníhoktidu tj. od 01.11. do 31.03. běŽného
roku.

Současně ukládá shora uvedenému žadateli o povolení ke kácení podle ustanovení § 9 odst.
1 zákona o ochraně přírody a krajiny povinnost zajistit náhradní výsadbu a to v poČtu 22 ks
stromů v dřevině jasan úzkolistý- (Ěraxinus angustifolia Raywood), 8 ks stromŮ v dřevině
střemcha (Prunus maackii Amber beauty),2 ks stromů vdřevině buk lesní (Fagus sylvatica
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