Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka
Vaše značka:
Ze dne:
č. j.:
Sp. zn.:

19.01.2020
MULTM/0004059/20/KST/ECh

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
+420 416 916 211
martina.skokova@litomerice.cz

Stop tunelům, z.s.
Na Valech 3
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 22879552

Litoměřice 03.02.2020
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský
úřad Litoměřice dne 19.01.2020, Vám sdělujeme:
Požadované informace:
Kopie všech rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les vydaných na základě § 8 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v měsíci únoru roku 2019.
Poskytnuté informace:
V příloze Vám zasíláme požadovaná rozhodnutí v anonymizované podobě.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
MěÚ Litoměřice

1
Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, https://www.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu
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ťt, ,l:;:n Městský úřad Litoměřice
odbor ž votn"ho prostřed"
Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

MULTM/0007263/19/ŽP/JMi
47/0072663/18/ŽP

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

RNDr. Milotová
420416916173
+420 416 916 211
jitka.milotova@litomerice.cz

·

Toto rozhodnuti nabýlo právni moci
dne
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Městský úřad Litoměňce
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' Dle rozdělovníku

Litoměřice 4. 2. 2019
ROZHODNUTÍ
l

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí příslušný podle § 66 z. č. '128/2000Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, z. Č. 314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působnosti, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán ochrany
přírody dle § 75 odst. l písľn. a) z. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů ldále jen ,,zákona"l a § 76 odst. l písm. a) zákona přezkoumal žádost
412 q] Litoměřice a
,
412 01
Litoměřice o povolení kácení l smrku pichlavého lPicea pungensl, který roste v k. ú. Litoměřice na
pozemku č. p. p. 4312/6 a po provedeném řízení podle § 8 odst. l zákona v souladu s vyhláškou MŽP
Č. 189/2013Sb.,
povoluje

výše uvedeným žadatelům

412 01 Litoměřice a
412 01 Litoměřice kácení l smrku pichlavého lPicea
pungensl, který roste v k. ú. Litoměřice na pozemku č. p. p. 43 12/6.
Podmínky ke kácení:

1. Kácení stromu je možné realizovat po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí v období
vegetačního klidu do 31. 3. 2019 a následně od l. ll. 2019 do 31. 3. 2020.
2. V souladu se z. č. ] 14/92 Sb., § 9, odst. l o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a
doplňků se výše uvedeným žadatelům
412 01
Litoměřice a
412 01 Litoměřice
ukládá

povinnost provedení náhradní výsadby dřevin -l ks jedle bělokorá /Abies albal, výška 1-1,5 m.
3. Výsadba stromu bude realizována odborným způsobem ve vegetačně příhodném období v k. ú.
Litoměřice na pozemku žadatelů č. p. p. 4312/6, nejpozději do 30. 4. 2020.
4. V souladu se z. č. 114/92 Sb., §9, odst. l o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
změn a doplňků se výše uvedenému žadateli právnické osobě Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice ICO 00263958
ukládá

povinnost zajištění následné péče o nově vysazené dřeviny po dobu 5 ti následujících let,
Městský úřad Litoměřice, Mirové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu

5. Žadatel oznámí orgánu ochrany přírody realizaci uložené náhradní výsadby v termínu do 14 dnů od
jejího provedení.
6. Platnost vydaného rozhodnuti do 31. 3. 2020.
Odůvodnění:
Podáním žádosti dne 4. j]. 2018 bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Podaná žádost obsahovala
náležitosti v souladu s § 4 odst. l vyhlášky č. 183/2013Sb. Správní orgán náhledem do katastru
nemovitostí ověřil, Že daný pozemek má spoluvlastníka. Z uvedeného důvodu správní orgán v souladu
s § 45 odst. 2 z. Č. 500/2004Sb., správní řád vyzval žadatelku k odStranění nedostatků podané žádosti
a jejímu doplnění o písemný souhlas spoluvlastníka daného pozenikŮ a stromu s navrženým kácením
či doplněním o plnou moc spoluvlastníka dotčeného pozemku k zastupování v daném řízení, včetně
uvedení jejího rozsahu. Ve stanovené lhůtě nebyla nedostatky podané žádosti odstraněny. Dne 2. 1.
2019 byla žadatelka správním orgánem telefonicky na trvání nedostatku podané žádosti upozorněna.
Dne 4. l. 2019 správní orgán obdržel žádosti spoluvlastníka dotČeného pozemku o povolení kácení
předmětného stromu. Z uvedeného důvodu správní orgán vydáním
usnesení č. j.
MULTM/0004444/19/ŽP/JMi ze dne 18. l. 2019 obě řízení, která se týkají téhož předmětu řízení,
týchž účastníků a věcně spolu souvisejí spojil ve společné řízení. Vydané usnesení bylo v souladu s §
140 z. č. 500/2004Sb., poznamenáno do spisu. Správní orgán usnesením č. j. MULTM/0004447/19/ŽP
ze dne 18. l. 2019 uvedeným žadatelům v souladu s § 54 odst. 1 z. č. 500/2004Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů uložil povinnost strpět ohledání stromu na místě, které se uskutečnilo dne
29. l. 2019. Na místě bylo zjištěno, že smrk pichlavý roste na zahradě žadatelů v horní části svažitého
terénu v těsné blízkosti dřevěného oplocení s pozemkem jiného vlastníka. Terén kolem báze kmene je
hlinitý, bez známek akutního nadzvedávání. Ve vzdálenosti cca l m je tato část pozemku podepřena
cca 1 m vysokou, kamennou zídkou s krbem a cca l m od nové kamenné zídky, která podpírá svažitý
terén nad stromem. Při výstavbě této nové zídky byly zakráceny kořeny stromu. Smrk má vysoko
položené těžiště, větve ve spodní polovině koruny jsou odstraněny. celý kmen je porostlý břečťanem.
Stav kmene nelze objektivně vyhodnotit. Koruna je široká, pravidelná, částečně přesahuje přes
oplocení nad sousední pozemek. Podrost koruně na sousedním pozemku tvoří borovice menšího
vzrůstu. Estetický význam smrku je střední. Vitalita mimě snížená. V dopadové vzdálenosti stromu je
umístěna zahradní chata a dolů po svahu sloup s elektrickým vedením. Žadateli byl předán platební
Yýřňěr k zaplacení správního poplatku, dána možnost nahlédnout do podkladů a vyjádřit se k nim.
Zadatel doplnil podanou žádost návrhem na výsadbu 1 jedle bělokoré. Vyhodnocením fůnkčního a
estetického významu stromu navrženého ke kácení v rámci ohledání na místě byly shromážděny
podklady pro vydání rozhodnutí. Správní poplatek byl zaplacen dne l. 2. 2019.
Důvodem k povolení kácení smrku pichlavého je jeho růst v horní části svažitého pozemku na
návětrné straně v dopadové vzdálenosti zahradní chaty, pozemku jiného vlastníka, sloupu a kabelů
elektrického vedení s ohledem na jednostranné zakrácení křenů při stavbě podpěrné zídky a
skutečnost, že se jedná o mělce kořenící druh dřeviny s výše položeným těžištěm. Vývratem či
zlomem kmene by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti v jeho okolí či vzniku materiální škody.
Z uvedených důvodů bylo po celkovém zváženi roZhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti toniuto rozhodnutí se lze v souladu se z. č. 500/2004 Sb., § 81, odst. l, správní řád odvolat ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400
q] Ústi nad Labem do 15 dnů ode dn '
. - Cení podáním u zdejšího úřadu. VČas podané
odvolání má odkladný účinek.
C,1 s;j Y Út9;
Q
Ing. Pa l ryndler
C,:"
l'
vedoucí odboru Životního prostředí
\jý' ,,l .l
Městský úřad Litoměřice
Městský úřad Litoměřice, Mírové ná::=';?ji"2 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu

Účastníci řízení dle § 27, odst. l písm. a) z. č. 500/2004Sb., správní řád
412 01 Litoměřice
412 01 Litoměřice

Městský úřad Litoměřice, Mirové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu
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Toto rozhodnutí nabýlo právni moci
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,' ; ' Městský úřad Litoměřice
odbor životního prostředí

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zri.:

MULTM/0013667/19/ŽP/jMi
2/0004442/19/ŽP

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

RNDr. Milotová
420416916173
+420 416 916 211
jitka.milotova@litomerice.cz
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Městský úřad Litoměřice
dne
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Dk rozdělovníku

Litoměřice 25. 2. 2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí příslušný podle § 66 z. č. 128/2'ÔOOSb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, z. č. 314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán ochrany
přírody dle § 75 odst. l písm. a) z. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů ldále jen ,,zákona"l a § 76 odst. l písm. a) zákona přezkoumal žádost
412 01 Litoměřice o povolení kácení l smrku pichlavého lPicea pungensl,
který roste v k. ú. Litoměřice na ,pozemku č. p. p. 2979 a po provedeném řízení podle § 8 odst. l
zákona v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013Sb.,
povoluje

výše uvedenému žadateli
412 01 Litoměřice
kácení l smrku pichlavého lPicea pungensl, který roste v k. ú. Litoměřice na pozemku Č. p. p. 2979.
Podmínky ke kácení:

l. Kácení stromu je možné realizovat po nabytí právni moci vydaného rozhodnuti v období
vegetačního klidu do 31. 3. 2019 a následně od l. ll. 2019 do 31. 3. 2020.
2. Při kácení stromu nesmí dojít k poškození sousedních dřevin rostoucích na daném pozemku
v dopadové vzdálenosti.
3. Platnost vydaného rozhodnutí do 31. 3. 2020.
Odůvodnění:

Podáním žádosti dne 18. 1. 2019 bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Podaná žádost obsahovala
náležitosti v souladu s § 4 odst. l vyhlášky č. 183/2013Sb. Náhledem do podkladů podané žádosti
správní orgán ověřil, že daný pozemek a strom je ve spoluvlastnictví dalších osob. Z uvedeného
důvodu správní orgán v souladu s § 45 odst. 2 z. č. 500/2004Sb., správní řád žadatele vyzval k
odstranění nedostatků podané žádosti a jejímu doplnění o písemný souhlas spoluvlastníků daného
pozemku a stromu s navrženým kácením nebo o plnou moc spoluvlastníků dotčeného pozemku
k zastupování v daném řízení, včetně uvedení jejího rozsahu. Správní orgán obdržel dne 4. 2. 2019
požadované plné moci spoluvlastníků daného pozemku a stromu k zastupováni ve vedeném řízení a
souhlasy s navrženým kácením.

Městský úřad Litoměřice, Mirové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu
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Těmín ohledání stavu stromu na místě, funkčního a estetického významu byl stanoven na základě
telefonické dohody správního orgánu se žadatelem. Ohledání stromu bylo správním orgánem
provedeno dne 14. 2. 2019.
Na místě bylo zjištěno, že smrk pichlavý roste na zahradě rodinného domu cca 2 m od zděné
podezdívky drátěného oplocení s veřejným prostranstvím v těsné blíZkosti betonového pochozího
chodníku zahrady. Terén kolem báze kmene je nerovný, zčásti vyvýšený, pokrytý místy kameny
lpůvodně skalkal. Terén nejeví známky akutního nadzvedávání. Kmen je bez vnějších známek
poškození, původně byl porostlý břečt'anem. Ve vrcholové části koruny jsou šišky. Podrost smrku
tvoří porost zeravů, tisů, šeřík. výškou přesahuje hřeben střechy ,RD,. Roste na návětrné straně
vZhledem k veřejnému prostranství za oplocením zahrady. V dopadové vzdálenosti smrku je umístěn
rodinný dům, veřejné prostranství s lavičkami a pískovištěm. Vitalita smrku je snížená, prosychá
vnitřní část koruny a Část směrem k hotelu Labe s opadem jehlic. Estetický význam smrku je nízký.
Žadateli byl předán platební výměr k zaplacení správního poplatku, dána možnost nahlédnout do
podkladů a vyjádřit se k nim. Žadatel nedoplnil podanou žádost novými návrhy. Správní poplatek byl
zaplacen dne 18. 2. 2019. Vyhodnocením funkčního a estetického významu stromu navrženého ke
kácení v rámci ohledání na místě byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí.
Důvodem k povolení kácení smrku pichlavého je snížená vitalita projevující se prosycháním a opadem
jehlic v části koruny, nízkému estetickém významu a růstu na návětrné straně vzhkgem k veřejnému
prostranství. Přihlédnuto bylo k mělkému kořenovému systému, křehkému dřevu a stáří stromu cca 80
let. Vývratem či zlomem kmene při větrném poryvu by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti v jeho
okolí či vzniku materiální škody. Náhradní výsadba dřevin nebyla ve vedeném řízení orgánem ochrany
přírody ukládána vzhledem ke způsobu využívání zahrady s porostem jehličnatých dřevin v podrostu
koruny smrku i v jeho blízkém okolí.
Z uvedených důvodů bylo po celkovém zvážení rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

PouČení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu se z. č. 500/2004 Sb., § 81, odst. l, správní řád odvolat k
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálnímu pracovišti Správa Chráněné krajinné oblasti
České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u
zdejšího úřadu. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Pa el Gryndler
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Litoměřice

Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 27, odst. l písm. a) z. č. 500/2004Sb., správní řád
412 01 Litoměřice
410 02 Lovosice zastoupen na základě plné moci
412 01 Litoměřice
412 01 Litoměřice zastoupena na základě plné inoci
412 01 Litoměřice
Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu
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odbor zIvotnlho prostredi

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

MULTM/0013628/19/ŽP/JMi
4/0005444/19/ŽP

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

RNDr. Milotová
420416916173
+420 416 916 211
jitka.milotova@litomerice.cz
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Toto rozhodnuti ňabylo pTávni moci
dne
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Městský úřad Libměřice
dne

ENERGIE holding a. s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
&učovací adresa
k výtopně 1987
412 01 Litoměřice

Litoměřice 25. 2. 2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí příslušný podle § 66 z. č. 128/2000Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, z. Č. 314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný Ôrgán ochrany
přírody dle § 75 odst. l písm. a) z. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů ldále jen ,,zákona"l a § 76 odst. l písm. a) zákona přezkoumal žádost právnické osoby
ENERGIE holding a. s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO 27594301, doručovací adresa
k výtopně 1987, 412 01 Litoměřice o povolení kácení l topolu lPopulus spI, který roste v k. ú.
Litoměřice na pozemku žadatele č. p. p. 3997/2 a po provedeném řízení podle § 8 odst. l zákona v
souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013Sb.,
povoluje
výše uvedenému žadateli právnické osobě ENERGIE holding a. s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5,
doručovací adresa K výtopně 1987, 412 01 Litoměřice o povolení kácení l topolu lPopulus sp.l,
který roste v k. ú. Litoměřice na pozemku žadatele č. p. p. 3997/2.
Podmínky ke kácení:
l. Kácení stromu je možné realizovat po nabytí právní moci vydaného roZhodnutí v období
vegetačního klidu do 31. 3. 2019 a následně od l. ll. 2019 do 31. 3. 2020.
2. Při kácení stromu nesmí dojít k poškození sousedního topolu, který roste v jeho dopadové
vzdálenosti.
3. Platnost vydaného rozhodnutí do 3 l. 3. 2020.

Odůvodnění:
Podáním žádosti dne 22. l. 2019 bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Podaná žádost obsahovala
náležitosti v souladu s § 4 odst. l vyhlášky Č. 183/2013Sb., a tři fotografie. Termín ohledání stavu
stromu na místě, funkčního a estetického významu byl stanoven na základě telefonické dohody
správního orgánu se žadatelem. Ohledání stromu bylo správním orgánem provedeno dne 14. 2. 2019.
Na místě bylo zjištěno, že topol roste v areálu žadatele cca 0,5 m od sloupku pojízdné brány do areálu,
cca 2 m od zděného oplocení a cca 5 m od nadzemního plynového potrubí vedeného vně areálu. Topol
roste z jedné strany na zpevněné betonové ploše. Kořenový náběh nad terénem směrem ke sloupku
brány je zakrácený, dlouhodobě poškozený. Ve výšce cca 1,5 m nad zemí se větví ve dva kosterní
kmeny. Na kmeni je řada výmladků větví. Úzká sekundární koruna, po ořezu cca před 2 roky, je
nasazena cca ve spodní 1/3 výšky stromu. Částečně zasahuje do koruny sousedního topolu.
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Vitalitu stromu nebylo možné vzhledem k období vegetačního klidu zcela objektivně Zhodnotit.
Estetický význam stromu je nízký. v dopadové vzdálenosti stromu se nachází vjezdová brána do
areálu využívaná i nákladními vozidly, oplocení, nadzemní vedení plynového potrubí a parkoviště.
Žadateli byl předán platební ,výměr k zaplacení správního poplatku, dána možnost nahlédnout do
podkladů a vyjádřit se k nim. Zadatel nedoplnil podanou žádost novými návrhy. Správní poplatek byl
zaplacen dne 15. 2. 2019. Vyhodnocením fůnkčního a estetického významu stromu navrženého ke
kácení v rámci ohledání na místě byly shromážděny podklady pro vydání roZhodnutí.
Důvodem k povolení kácení topolu je růst stromu v dopadové vzdálenosti vjezdové brány,
nadzemního plynového potrubí a parkoviště vně areálu v omezených prostorových podmínkách pro
růst a vývoj kořenů a poškození kořenového náběhu. Přihlédnuto by,lo K¢' skutečnosti, že se jedná o
krátkověkou dřevinu s měkkým, lámavým dřevem. Vývratem či zloniem kmene by mohlo dojít k
ohrožení bezpečnosti v jeho okolí či vzniku materiální škody. Náhradní výsadba dřevin nebyla ve
vedeném řízení orgánem ochrany přírody ukládána vzhledem ke způsobu využívání ploch areálu
žadatele a umístění, druhu a celkovému stavu stromu.
Z uvedených důvodů bylo po celkovém zvážení rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu se z. č. 500/2004 Sb., § 81, odst. l, správni řád odvolat k
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálnímu pracovišti Správa Chráněné krajinné oblasti
České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u
zdejšího úřadu. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
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Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru životního prostředí
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Účastníci řízení dle § 27, odst. l písm. a) z. Č. 500/2004Sb., správní řád
ENERGIE holding a. s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, doručovací adresa K výtopně 1987, 412
01 Litoměřice
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Toto rozhodnuti nabylo právni moci
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Městský úřad Litoŕněřice

INEX Česká republika
S. r. O.

Neumannova 1286/11
412 01 Litoměřice
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Litoměřice 12. 2. 2019

USNESENÍ
Městský úřad Litoníěřice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle §76 odst. l
písm. a) zákona Č. 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,./dá1e jen ,,zákona"l
rozhodl takto;
Řízeni ve věci žádosti právnické osoby INEX Česká republika s. r. o., Neumannova 1286/1 l, 412 01
Litoměřice IČO 613 289 87 o povolení kácení l ořešáku královského ljuglans regial, obvod kmene měřený
ve výšce 130 cm nad zemí 156 cm, který roste na pozemku žadatele č. p. p. 3384 v k. ú. Litoměřice se
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) zákona Č. 500/2004Sb,. správní řád ve znění pozdějších předpisů
zastavuje.

Odůvodnění:
Podáním žádosti dne 30. l. 2019 bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Podaná žádost obsahovala
náležitosti v souladu s § 4 odst. l vyhlášky č. 183/2013Sb. Důvodem k zastavení řízení je skutečnost, že
podle § 3 písm. d) vyhl. Č. 189/2013Sb., se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje povolení ke kácení
ovocných dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada.
Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

PouČení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu se z. č. 500/2004Sb., § 76 odst. 5, správní řád odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálnímu pracovišti Správa Chráněné
krajinné oblasti České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice podáním u zdejšího úřadu. Včas
podané odvolání nemá odkladný účinek.
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Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru Životního prostředí
Městsky úřad Litoměřice

Účastníci řízení /§27, odst. 1, písm. a) z.č.500/2004Sb., správní řád'
INEX Česká republika s. r. o., Neumannova 1286/1 l, 412 01 Litoměřice
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