
 

 

VZOR USNESENÍ 
 

Obecní úřad Horní Lhota 
 

V Horní Lhotě dne 15. 1. 2011 

č.j.: 4/2013-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 
 

žádost pana Václava Štěpánka, nar. dne 5. 8. 1958, a paní Jany Štěpánkové, nar. 2. 10. 1962, oba 

trvale bytem Husova 255, Týn nad Vltavou, 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 a 1 smrku o obvodu kmene 95 cm rostoucího na pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lhota, v části, která 

se týká posledně uvedeného smrku, 
 

Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
 

který je v souladu s ustanovením § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon“), funkčně, věcně a místně příslušným správním orgánem. 

 

[Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, regionálnímu pracovišti Jižní Čechy, Správě 

Chráněné krajinné oblasti Blanský les, 

která je v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon“), funkčně, věcně a místně příslušným správním orgánem.] 

 

Odůvodnění 
 

Obecnímu úřadu Horní Lhota (dále též jen „obecní úřad“) byla dne 11. 1. 2011 zaslána žádost pana 

Václava Štěpánka, nar. dne 5. 8. 1958, a paní Jany Štěpánkové, nar. 2. 10. 1962, oba trvale bytem 

Husova 255, Týn nad Vltavou, 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 a 1 smrku 

o obvodu kmene 95 cm rostoucího na pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lhota. 
 

Jak obecní úřad zjistil, smrk o obvodu kmene 95 cm roste na pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lhota, který je 

součástí ochranného pásma maloplošného zvláště chráněného území – přírodní památky Horní potok. 
 

Dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona kácení dřevin s výjimkou území národních parků, národních 

přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a 

ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují podle § 8 odst. 1 zákona obecní úřady. 
 

Dle § 77a odst. 3 zákona vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti 

obecních úřadů, pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území 

přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, 

krajské úřady. 
 

Vzhledem k uvedenému postupuje obecní úřad část výše citovaného podání, která se týká kácení 

dřevin v ochranném pásmu přírodní památky, podle § 12 správního řádu Krajskému úřadu – Jihočeský 

kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jakožto příslušnému správnímu orgánu k 

vyřízení v příloze tohoto usnesení. 
 

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 – žádost vč. obálky [pokud se postupuje celá]  (nebo kopie žádosti [pokud se postupuje pouze její část]) 

 

 

 

Obdrží na doručenku: 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice     (+ příloha) 

 

Na vědomí (na doručenku): 

1. pan Václav Štěpánek, Týn nad Vltavou 255 

2. paní Jana Štěpánková, Týn nad Vltavou 255 


