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Obecní úřad v Jehnědí,  Jehnědí 3 , 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 00279005 
 tel. 465 547 249, e-mail:ou@jehnedi.cz, web: www.jehnedi.cz  

 
 

 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice 
 
 

Naše čj. OUJ/185/2018 
V Jehnědí dne  9.1.2019 
Vyřizuje: Věra Doubková  
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Obecní úřad Jehnědí,  jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1. písm. a) 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“)  a § 61 odst. 
1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a souladu s § 10 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) na základě provedeného správního řízení žadateli –  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
 
podle ustanovení § 8 odst. l zákona  
 

V Y D Á V Á   P O V O L E N Í 
 

Pokácet:  
- 35 ks – bříza bělokorá  na pozemku p.p.č. 1297/1 v k.ú. Jehnědí  (v žádosti označený č. 1 
až 5 a 9 až 38).  
Strom č. 1 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm.  
Strom č. 2 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. 
Strom č. 3 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 120 cm.  
Strom č. 4 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. 
Strom č. 5 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm. 
Strom č. 9 – obvod kmene ve 130 cm výšky …  125 cm.  
Strom č. 10 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 150 cm. 
Strom č. 11 – obvod kmene ve 130 cm výšky …  135 cm.  
Strom č. 12 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm. 
Strom č. 13 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 125 cm.  
Strom č. 14 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 160 cm. 
Strom č. 15 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 155 cm. 
Strom č. 16 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm.  
Strom č. 17 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 60 cm. 
Strom č. 18 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 150 cm.  
Strom č. 19 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm. 
Strom č. 20 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. 
Strom č. 21 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 90 cm.  
Strom č. 22 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 80 cm. 
Strom č. 23 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 80 cm.  
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Strom č. 24 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 115 cm. 
Strom č. 25 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 70 cm. 
Strom č. 26 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 110 cm.  
Strom č. 27 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 155 cm. 
Strom č. 28 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm.  
Strom č. 29 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 135 cm. 
Strom č. 30 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 120 cm. 
Strom č. 31 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 150 cm.  
Strom č. 32 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 90 cm. 
Strom č. 33 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 120 cm.  
Strom č. 34 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. 
Strom č. 35 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 90 cm. 
Strom č. 36 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 145 cm.  
Strom č. 37 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 100 cm. 
Strom č. 38 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 105 cm.  

 
 
Za pokácené dřeviny bude na základě § 9 zákona provedena náhradní výsadba v počtu 35 
ks neprodleně po dokončení rekonstrukce silnice II/315, umístění náhradní výsadby bude 
provedeno  po dohodě s Obcí Jehnědí.  Po dobu 2 let od výsadby bude prováděná následná 
péče o vysazené dřeviny.   
 
Kácení dřevin bude prováděno za neztížených povětrnostních podmínek a při dobré 
viditelnosti. Bude zajištěna bezpečnost účastníků silničního provozu v úseku probíhajících 
prací. 
Práce při kácení stromů budou probíhat pod ochranou dopravního značení umístěného dle 
„Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného dne 2.1.2019 pod č.j. 
MUUO/40023/2018/DSS/ba. 
 
 

Povolení ke kácení je podmíněno splněním následujících podmínek: 
 
kácení bude provedeno v období   1.2.2019 – 31.3.2019. 

 
 
Platnost vydaného rozhodnutí je stanovena do dne 31.3.2019. 
 
Účastník  řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

 
 
 
 

Odůvodnění: 
 
Výše uvedený správní orgán obdržel dne 13.12.2018 žádost  Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve věci vydání povolení pokácet 35 ks dřevin, dle 
předloženého soupisu nacházejících se na pozemku p.p.č. 1297/1 v katastrálním území Jehnědí v 
rámci akce: “Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016”. Důvodem žádosti je 
zasahující kořenový systém do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
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Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. 
 
Orgán ochrany přírody (dále jen OOP) v souladu s § 62 zákona provedl potřebné úkony na místě 
samém. Dřeviny se  nenachází v jinak chráněném území. 
 
Předmětem kácení je: 
 

- 35 ks – bříza bělokorá   na pozemku p.p.č. 1297/1 v k.ú. Jehnědí  (v žádosti označený č. 1 
až 5 a  9 až 38).  

 
Strom č. 1 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 2 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 3 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 120 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 4 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 5 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 9 – obvod kmene ve 130 cm výšky …  125 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 10 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 150 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 11 – obvod kmene ve 130 cm výšky …  135 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 12 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 13 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 125 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 14 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 160 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 15 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 155 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 16 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
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Strom č. 17 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 60 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 18 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 150 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 19 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 140 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 20 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 21 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 90 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 22 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 80 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 23 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 80 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 24 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 115 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 25 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 70 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 26 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 110 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 27 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 155 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 28 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 29 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 135 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 30 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 120 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 31 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 150 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 32 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 90 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 33 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 120 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
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Strom č. 34 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 130 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 35 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 90 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 36 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 145 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 37 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 100 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 
Strom č. 38 – obvod kmene ve 130 cm výšky … 105 cm. Kořenový systém zasahuje do 
podkladních vrstev komunikace a odvodnění.  
 

 
Obecní úřad využil při hodnocení dřevin dendrologickéo průzkumu dřevin od firmy HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8. Tento průzkum  byl předložený 
k žádosti o povolení kácení dřevin.  
 
Dne 9.1.2019. bylo doručeno vyjádření  Městského úřadu – odbor dopravy, silniční hospodářství a 
správních agend, ve věci souhlasu dle ustanovení § 15 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v návaznosti na ustanovení § 8 odst. 1 „zákona“. 
 
Vlastníkem pozemku p.p.č. 1297/1 v k.ú. Jehnědí  je Pardubický kraj.  
 
Veřejný zájem na rekonstrukci komunikace převyšuje konkurující zájem na zachování dřevin. Na 
rekonstrukci komunikace bylo vydané platné stavební povolení. Dřeviny se nachází v těsné 
blízkosti komunikace a jejich kořenový systém zasahuje do konstrukce vozovky. Vykácené dřeviny 
budou nahrazeny novou výsadbou vhodných kultivarů, tak,  že funkčnost bude postupně plně 
obnovena a nedojde k trvalé ekologické újmě.  
 
 
 

P o u č e n í: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno na základě § 81 odst. 1   správního řádu podat odvolání a to 
v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu Jehnědí. Odvolání musí mít náležitosti 
uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 
nebo jeho část. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. 
 
Účastníci, kterým bude rozhodnutí doručováno dle § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím 
veřejné datové sítě do jeho datové schránky, začíná lhůta k podání odvolání běžet následující den 
po doručení tohoto dokumentu do jeho datové schránky.  Za doručení se dle § 17 odst. 3 zákona č. 
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300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění 
považuje okamžik, kdy se účastník do datové schránky přihlásí. Nepřihlásí-li se do datové schránky 
do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do jeho datové schránky dodán, považuje se dokument za 
doručený poslední den této lhůty (§ 17 odst. 4 citovaného zákona). 
 
Účastníkům, kterým bude dle § 19 odst. 2  správního řádu doručováno prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, se lhůta počítá s ohledem na §  40 odst. 1 písm. a) a c )správního 
řádu. Lhůta k podání odvolání začíná běžet následující den po doručení rozhodnutí. Připadne-li 
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 
Nebude-li možné rozhodnutí  doručit,  bude zásilka uložena u provozovatele poštovních služeb. 
Jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena, považuje se dle § 24 odst. 1 správního řádu za doručenou poslední den 
této lhůty.  
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 Milan Myšák 
 starosta  
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení 
Věra Doubková (oprávněná úřední osoba) 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník – účastník  řízení: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice                 
 
 
 
 
Na vědomí:  
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice  
 

 


