
 

 

VZOR OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 

Obecní úřad Horní Lhota 
 

V Horní Lhotě dne 15. 1. 2011 

č.j.: 4/2011-ŽP 

vyřizuje: Ing. Vrána 
 

 

Oznámení o zahájení řízení 
 

 

 

Věc: Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  

 

 

Obecnímu úřadu Horní Lhota byla dne 10. 1. 2011 doručena žádost pana Václava Štěpánka, nar. 

dne 5. 8. 1958, a paní Jany Štěpánkové, nar. 2. 10. 1962, oba trvale bytem Týn nad Vltavou 255, ze 

dne 8. 1. 2011, o povolení ke kácení 2 smrků o obvodu kmenů 132 a 86 cm (měřených ve výšce 130 

cm nad zemí) rostoucích na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lhota. 
 

Jako důvod pro kácení obou smrků žadatelé uvedli, že … 

 

Přílohou podání je informace o parcele (výpis z listu vlastnictví), situační zákres v mapovém 

podkladu a fotodokumentace. 

 

Obecní úřad Horní Lhota jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. 

a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám tímto oznamuje, že dnem 

podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 

zákona, a zároveň Vás vyzývá k předložení písemného stanoviska k zahájenému řízení. 

 

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na obecním úřadu v pondělí a ve středu v době od 

8.00 do 16.00 hod., popř. též po dohodě i v jiných pracovních dnech (č. tel. uvedeno v záhlaví), a to ve 

lhůtě do 10. 2. 2012. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 

Níže uvedený zapsaný spolek upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek stanovených v ust. § 70 

odst. 3 zákona pro případ, že by se chtěl stát účastníkem řízení. 

 

 

 
(podpis + hranaté razítko obecního úřadu) 

Ing. Jan Vrána 

starosta obce 
 

Obdrží účastníci řízení (na doručenku): 

1. pan Václav Štěpánek, Týn nad Vltavou 255 

2. paní Jana Štěpánková, Týn nad Vltavou 255 
 

Dále obdrží na doručenku: 

zapsaný spolek … 

 

Na vědomí: 

 
 

 

 


