Ztatia) a 10 ks strorhů v dřevině javor babyia (Acer campestre Nanum), Výsadba bude
provedena,do.2 let od'pokácení dřevin.

Odůvodnění:

:

Dne 08.01 .zo14požádalo město Hulín o povolení ke skácení celkem 25 kusŮ stromŮ a to
konkrétně 18 ks stromů v dřevině lipa,2 ks stromů v dřevině borovice, 2 ks stromŮ v dřevině
bříza,,1 ks stromu v dřevině smrk a 2 ks stromů v dřevině kaštan, rostoucích na pozemcích
parc, č. 12511 a 12711 v k.ú. Hulín. Všechny výše uvedené dřeviny jsou dle výpisu z katastru
nemovitostí ve vlastnictví města Hulína. Tímto dnem bylo v této věci zahájeno správní řízenÍ.
Odbor rozvoje města a životníhoprostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny provedl
ohledání na místě samém, kde byla pořízena fotodokumentace, která je souČástí spisu a má
'byly
shromážděny dostateóné podklady pro vydání rozhodnutÍ, proto
zato, že v řízení
přistoupil bezodkladně k vydání rozhodnutí ve věci samé.
Všechny výše uvedené dřeviny se nachází na ploše v centrální části města, kde má od jara
letošníl.oroku začítplánovaná regenerace náměstí. Jelikož v rámci této revitalizace má dojít
k úpravě chodníkůpro pěší,k výbudování nových parkovacích míst a vytvoření nového
zázemí pro řadu společenských akcíje nutná i obnova zeleně. Na základě těchto skuteČností
jsou všechny dotčenédřeviny povoleny k pokácení s tím, že bude následně po skonČení
stavebních prací provedena náhradní výsadba.
Z těchto výše citovaných důvodů,odbor rozvoje města a Životního prostředÍ, jako orgán
ochrany přírody a krajiny povoluje kácení výše uvedených dřevin za podmínek uvedených ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.

poučenío odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřizení podle § 83 odst. 1 správního řádu podat ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručeníodvotání ke Krajskému Úřadu Zlínskéhokraje, odboru
životníhoprostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno,
namítanéhorozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí Či řízenÍ,
jež mu předcházelo. Odvolání se podává u odboru životníhoprostředí Městského Úřadu
Hulín. Podané odvotání má v souladu s ust, § 85 odst. 1 správního řádu odkladný ÚČinek.
Odvolání podané jen proti odůvodněnírozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu
nepřípustné.
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ec. šarxá Dostálová
referent odboru rozvoje města a životníhoprostředí
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Rozdělovník:

(spisovou službou)
město Hulín, odbor správy majetku města, nám. Míru 162,768 24 Hulín

Správní poplatek:
nónY vyme}en (od správního poplatku dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 63412004 Sb.,
zákona o správních poplatcích, v platném znění, osvobozeno)
Vypraveno dne:

