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O z n á m e n í
o kácení dřevin podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a dopravy Městské části Praha 20, Úřad městské části se sídlem
Jívanská 647, 193 00 Praha - Horní Počernice, jako příslušný správní orgán ochrany přírody a
krajiny podle § 70 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
(dále jen „zákon“), informuje spolky, které mají u Odboru životního prostředí a dopravy podanou
platnou žádost, o zahájení správního řízení ve věci ochrany přírody a krajiny. Pokud spolky
písemně oznámí svou účast do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem
zahájení řízení oznámeno, jsou oprávněny za podmínek podle § 70 odst. 2) „zákona“ účastnit
se správního řízení.

Dnem sdělení  informace o zahájení  řízení  se rozumí první  den jejího zveřejnění  na úřední
desce Úřadu MČ Praha 20 a současně způsobem umožňující dálkový přístup.

Na základě výše uvedeného Odbor životního prostředí a dopravy oznamuje zahájení řízení ve
věci kácení dřevin rostoucích mimo les v k. ú. Horní Počernice na svahu násypového tělesa
v km 1,4-1,9 a to na pozemcích parcelní čísla 4538/20//1//23//18, 4539/4//3//6//5, 4541,  4540/1
v k. ú.  Horní Počernice (druh pozemku ostatní plocha). Vlastníkem předmětného pozemku je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha – Nusle, který na základě plné
moci zplnomocnil společnost Pragoprojekt, a.s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČ:45272387. K pokácení jsou navrženy dřeviny v rozsahu celkem 9350 m2 plochy zapojeného
porostu dřevin (hustý nepropustný porost, neudržovaný, s výskytem invazního akátu, netvařce a
potenciálně invazního pámelníku) a dále 32 ks dřevin s obvodem kmene od 82 cm do 205 cm
těchto  druhů  –  bříza  bělokorá,  topol,  dub  letní,  topol  osika,  vrba.  Dřeviny  jsou  uvedeny
v dendrologickém průzkumu.  Ve věci  kácení  byla  podána dne 27.6.2018 žádost  č.j.:MCP20
011632/2018, která je doložena plnou mocí a dendrologickým průzkumem zpracovaném dne
06/2018 v rámci stavby pod názvem „PD D11 KM 0,0-8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV
AKTUALIZACE PDPS“. Důvodem kácení je zajištění rekonstrukce stávající kanalizační stoky
v rámci stavby „D11 km 0,00 - 8,00 výměna vozovkových vrstev“. Trasa stávající kanalizace se
nachází mimo těleso dálnice D11 pod vzrostlými stromy.

                                     
                                                                                          Mgr. Věra Bidlová
                                                                        vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 8 dnů na úřední desce Úřadu MČ Praha 20 a
zveřejněno  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  tj.  vyvěšeno  po  dobu  min  8  dnů  na
elektronické úřední desce Úřadu MČ Praha 20. Osmý den po vyvěšení je dnem doručení.
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