
 

 

VZOR USNESENÍ 
 

Obecní úřad Horní Lhota 
 

V Horní Lhotě dne 9. 10. 2020 

č.j.: x/2020-ŽP 

vyřizuje: Ing. Vrána 

 

U s n e s e n í  
 

Obecní úřad Horní Lhota podle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 
 

postupuje 
 

oznámení státní organizace Správa železnic, Oblastního ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 

Plzeň, ze dne 2. 10. 2020, podané podle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, o kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem zajištění 

provozuschopnosti železniční dráhy a zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze podél 

železniční trati 220 České Budějovice – Benešov u Prahy v traťovém úseku Horní Lhota – 

Čmelákovice-zastávka, žkm 7,600 – 9,200, na pozemku p.č. 838/1 v katastrálním území Horní Lhota, 
 

Městskému úřadu, odboru životního prostředí / Magistrátu města, odboru ochrany životního 

prostředí, 
 

který je v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), funkčně, věcně a místně příslušným 

správním orgánem. 

 

Odůvodnění 
 

Obecnímu úřadu Horní Lhota (dále též jen „obecní úřad“) bylo dne 2. 10. 2020 doručeno oznámení 

státní organizace Správa železnic, Oblastního ředitelství Plzeň. Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, zn. 

22301/2020-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE, datované dnem 24. září 2020 (označené jako žádost o povolení 

kácení), podle ust. § 8 odst. 2 zákona o kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem udržování 

volného průjezdného průřezu, dodržení rozhledových poměrů, zajištění provozuschopnosti železniční 

dráhy a zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze podél železniční trati 220 České 

Budějovice – Benešov u Prahy v traťovém úseku Horní Lhota – Čmelákovice-zastávka, žkm 7,600 – 

9,200, na pozemku p.č. 838/1 v katastrálním území Horní Lhota. 

 

Uvedený dopis byl v nadpisu označen jako žádost o povolení ke pokácení dřevin rostoucích mimo les.  

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 37 správního řádu se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu, 

nikoli dle označení, obecní úřad klasifikoval toto podání jako oznámení kácení podle ust. § 8 odst. 2 

zákona. 

 

V příloze podání je informace o parcele, katastrální mapa zájmového území (ortofotomapa) a 

fotodokumentace dřevin. 

Jako příloha je v dopisu deklarováno rovněž rozhodnutí o udělení licence ERÚ, které však reálně v 

příloze obsaženo není, a navíc se zřejmě ani nejedná o náležitost oznámení ve smyslu ust. § 4 odst. 2 

vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obecní úřad si dále dovoluje podotknout, že na základě přiložené fotodokumentace a ortofotomapy lze 

těžko určit, o které dřeviny se přesně jedná, ale domnívá se, že část dřevin se nachází mimo výše 

uvedený pozemek parc. č. 838/1 v k.ú. Horní Lhota. 

 

Dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona h) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, 

omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma. 

 



 

 

Vzhledem k tomu, že podle ust. § 77 odst. 1 písm. h) zákona přijímají oznámení o kácení dřevin a 

rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich 

ochranná pásma, postupuje obecní úřad výše citované podání, které se týká odstraňování dřevin za 

účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 

na této dráze, podle ust. § 12 správního řádu Městskému úřadu / Magistrátu města, odboru životního 

prostředí, jakožto příslušnému správnímu orgánu k vyřízení v příloze tohoto usnesení. 
 

Upozornění 
 

Podle ust. § 8 odst. 2 zákona musí být kácení z důvodů uvedených v tomto ustanovení oznámeno 

písemně nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, 

omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Vzhledem k tomu, že v daném 

případě bylo oznámení adresováno obecnímu úřadu, který není příslušným správním orgánem k 

přijímání oznámení o kácení dřevin, počátek běhu výše uvedené lhůty se váže ke dni doručení 

oznámení příslušnému správnímu orgánu, tj. Magistrátu města České Budějovice. 
 

 

 

Poučení účastníků 
 

Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ustanovení § 76 odst. 5 

správního řádu odvolat. 
 

 

 
 

 

 

 
(podpis + kulaté razítko obecního úřadu) 

Ing. Jan Vrána 

starosta obce 

 

 

Příloha: dle textu – oznámení vč. obálky  

 

 

 

Obdrží na doručenku (prostřednictvím datové schránky): 

Městský úřad / Magistrát města, odbor životního prostředí,  (ID DS: kjgb4yx)        (+ příloha) 

 

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky): 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 

(ID DS: uccchjm)         


