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Jestřebí dne 22. 2. 2021

Oznámení o zahájení řízení o povolení kácení dřevin mimo les
Pan Joseph Michael Barton Dobenin, Husovo náměstí 1202, Nové Město nad Metují,
IČ 60895896, podal dne 17.2.2021 u Obecního úřadu Jestřebí žádost o povolení pokácení
dřevin rostoucích mimo les, konkrétně dvou kusů smrku ztepilého s obvodem 167 cm a 226
cm změřeným ve výšce 130 cm nad zemí, nacházejících se na pozemku p. č. 341/2 v k. ú.
Jestřebí nad Metují.
Spolu se žádostí byla doručena i příloha zachycující umístění předmětných stromů na
uvedeném pozemku, a v žádosti byl popsán stav předmětných stromů – oba napadeny
kůrovcem, jeden již úplně suchý, druhý začíná prosychat, takže hrozí nebezpečí pádu suchých
částí stromů v místě se zvýšenou frekvencí pohybu osob.
Obecní úřad Jestřebí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle
ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), oznamuje tímto zahájení
řízení o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo podle ustanovení §
44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
„správní řád“), zahájeno dne 17.2.2021, všem jemu známým účastníkům řízení, a současně
zveřejňuje toto oznámení na úřední desce podle ustanovení § 47 odst.3 správního řádu.
Obecní úřad Jestřebí v souladu s ustanovením § 36 správního řádu upozorňuje další
možné účastníky řízení definované ustanovením § 27 správního řádu, že se před vydáním
rozhodnutí mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí nejpozději do 10. března 2021, kdy je
předpoklad vydání rozhodnutí.
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