
 

 

VZOR SEZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ 
 

Obecní úřad Horní Lhota 
 

V Horní Lhotě dne 5. 2. 2011 

č.j.: 4/2011-ŽP 

vyřizuje: Ing. Vrána 
 

 

Seznámení účastníků řízení s obsahem spisového materiálu a 

podklady pro rozhodnutí 
 

 

 

Věc: Seznámení účastníků řízení s obsahem spisového materiálu a podklady pro rozhodnutí 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) a situační zákres v mapovém 

podkladu. 

 

V rámci správního řízení požádal obecní úřad Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, regionální 

pracoviště Jižní Čechy, o posouzení předmětné dřeviny a dne 3. 2. 2011 obdržel odborný posudek 

zn. 2011/CB/02162, ze dne 1. 2. 2011, který byl přiložen ke spisu. 

 

obecní úřad zadal vypracování znaleckého posudku 

 

dne … se konalo místní šetření za účasti dendrologa, byl pořízen protokol, který byl přiložen ke 

spisu 

 

 

 

Obecní úřad Vám proto touto cestou oznamuje tuto skutečnost s tím, že máte možnost se se všemi 

podklady rozhodnutí, resp. s celým obsahem spisu seznámit a popř. se k nim a ke způsobu jejich 

zjištění vyjádřit či navrhnout jejich doplnění ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň Vás vyzývá k zaslání písemného sdělení ve 

smyslu výše uvedeného. 

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 15. 2. 2012. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 

 

 
(podpis + hranaté razítko obecního úřadu) 

Ing. Jan Vrána 

starosta obce 
 

 

Příloha: kopie posudku AOPK ČR 

Příloha: kopie protokolu z jednání, jeho přepisu a prezenční listiny – dle textu (3 strany, 2 listy) 

 

Obdrží na doručenku: 


