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VĚC:VYJÁDŘENÍ ÚDRŽBA -ŠTÍHLICKÝ POTOK
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy v ochraně přírody a
krajiny příslušný dle ust. § 77 odst. 1 a) a 3 zákona ČNR č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.114/92 Sb.), na základě obdržené č.ev.78789/2016
žádosti od spol. Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, IČ:42196451, Přemyslova 1106/19,
Nový Králové, 500 08 o závazné stanovisko k provedení údržby funkcí vodního toku Štíhlický potok ř.
km 0,914-1,456 na pozemcích parc. KN 866/5, 866/11, 868/10, 868/9, 868/14, 868/5, 868/3, 868/17,
868/3, 868/6, 868/8, 868/7, 868/16, 868/15 v k.ú. Štíhlice k záměru konstatoval tyto skutečnosti:

-

kácení a údržba průtočnosti prováděná dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., při správě
vodoteče dle navrženého rozsahu a nebude posuzována samostatně závazným
stanoviskem dle § 4 odst. 2 zákona ČNR č.114/92 Sb., jako zásah do významného
krajinného prvku –údolní niva, vodní tok,

-

organické náplavy v mocnosti od 0 do 30cm budou odstraněny za použití ruční práce
nebo menší mechanizace,

-

odstranění dřevin v průtočném profilu se stanoveno velikostí nad 80cm měřeném v 1,3m,
více-kmenných forem dřevin, keřového porostu a souvislé plochy zapojeného porostu
dřevin plochy nad 40 m2 žadatel samostatně dále projedná dle § 8 odst.1 zákona ČNR
č.114/92 Sb., na Obecním úřadě ve Stíhlicích,

-

termín realizace prací bude stanoven od 1.11. do 31.3 každého roku a zejména pří kácení
keřových porostů bude přihlédnuto k možnému zásahu do biotopů volně žijících nebo
zvláště chráněných živočichů, na které se vztahují další navazující právní předpisy

zejména
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§ 5 zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů), § 5a zákona (ochrana volně žijících
ptáků).
-

o započetí a dokončení prací si přejeme být informováni

S pozdravem.

Ing. Milan Petr, v.r.
oprávněná úřední osoba na úseku ochrany
přírody a krajiny
,, otisk úředního razítka,,
Obdrží:
- Lesy České republiky, s.p. (DS)
- Vodoprávní úřad Říčany
Na vědomí: - Obecní úřad Štíhlice (DS)
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