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Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

Nábřeží 4 

Praha 5- Smíchov, 150 00 

 

na základě plné moci zmocnitele   

ÚJV Řež, a. s., ze dne 9.2.2022 

se sídlem Řež, Husinec, Hlavní 130, PSČ 250 68, IČ 46356088, zapsána v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1833  

zastoupena Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva, Ing. Janem Štanclem, členem 

představenstva  

 

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

 

Obecní úřad Větrušice, věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZOPK) a jako místně příslušný úřad podle ust. § 11 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ust. § 8 odst. 1 ZOPK pro 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, Praha 5- Smíchov, 150 00 na 

základě plné moci spol. ÚJV Řež, a. s., se sídlem Řež, Husinec, Hlavní 130, PSČ 250 68, IČ 

46356088, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 

1833 

 

 

povolení k pokácení 

 

 

1 kusu olše lepkavé (Alnus glutinosa) 

3 kusu topol šedý (Populus x canescens)  

rostoucí na pozemku parc. č. 162/3 v k. ú. Větrušice za těchto podmínek: 

 

1. Kácení bude provedeno v mimovegetačním a mimohnízdním období 

2. Žadatel je povinen dodržet všechny podmínky vydané závazným stanoviskem 

Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav odbor životního prostředí č.j. 

MÚBNLSB-OŽP-67756/2022 ze dne 20.6.2022. 
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3. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 

zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení) 

 

Odůvodnění: 

 

Obecní úřad Větrušice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody obdržel dne 

29.7.2022 žádost spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. o povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 162/3 v k. ú. Větrušice podanou v souvislosti se 

záměrem  ,,Oprava protipovodňové hráze v areálu ÚJV Řež, a.s.“ spočívající v kácení 

vzrostlých dřevin na pozemku parc. č 162/3v k. ú. Obce Větrušice u Klecan. Dřeviny tvoří 

břehový a doprovodný porost řeky Vltavy, jsou umístěny mezi řekou a patou protipovodňové 

hráze. Žádost byla podána z důvodu prostorové kolize dřevin s plánovanou opravou 

protipovodňové hráze. Všechny dřeviny jsou podlimitních parametrů, proto bylo rozhodnuto 

tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 

 Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze podle $ 8'l zákona č. 500/2004 Sb., o 

správním řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského 

kraje, podáním učiněným u obecního úřadu ve Větrušicích. 

 

 

     

       

……………………………. 

      Petra Šefčíková 

      starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na ÚD dne: 2.8.2022 

Sejmuto dne: …………….. 

 

 

 


		2022-08-01T09:56:13+0200
	Petra Šefčíková




