
 

 

VZOR USNESENÍ 
 

Obecní úřad Horní Lhota 
 

V Horní Lhotě dne 15. 1. 2011 

č.j.: 4/2013-ŽP 

vyřizuje: Ing. Vrána 
 

 
Věc: Oznámení o zahájení správního řízení, výzva k doplnění podkladů a usnesení o přerušení 

řízení 

 

Obecnímu úřadu Horní Lhota byla dne 9. 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 stromy jsou proschlé, dochází k odlamování 

jejich větví ve větru a ohrožování osob, které se kolem nich pohybují. Zároveň hrozí vyvrácení smrků. 

Přílohou podání je informace o parcele (výpis z listu vlastnictví).  

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 ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  

 

oznamuje 

 

že dnem 9. 1. 2011 bylo doručením žádosti zahájeno podle podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les podle § 8 odst. 1 zákona. 

 

Podle § 47 odst. 1 správního řádu uvědomuje zdejší správní orgán o zahájení správního řízení jeho 

účastníky a také občanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a 

krajiny, a jejichž místně příslušné organizační jednotky uplatnily u správního orgánu postup podle § 

70 odst. 2 zákona. Zároveň upozorňuje občanská sdružení na povinnost oznámit správnímu orgánu 

písemně svou případnou účast v řízení do 8 dnů od doručení tohoto oznámení o zahájení 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 předchozí dohodě i v jiných pracovních dnech. 

 

S odkazem na § 36 správního řádu dává tímto správní orgán možnost účastníkům řízení vyjádřit své 

stanovisko k uvedenému záměru, navrhovat důkazy a činit návrhy. Zároveň informuje účastníky 

řízení, že předpokládá vydání rozhodnutí po 28. 1. 2011. 

 

 

 

Obecní úřad Horní Lhota 

vyzývá 

 

žadatele podle ust. § 45 odst. 2 správního řádu k předložení situačního zákresu v mapovém podkladu. 

Jak totiž správní orgán zjistil, předmětný pozemek je poměrně velký a nachází se na něm větší počet 

dřevin včetně smrků, takže nelze jednoznačně určit, o které dva smrky se v daném případě jedná. 

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve 

znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., je jednou z povinných náležitostí žádosti o povolení kácení dřevin 

označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a 

situační zákres. Ten lze včetně okótování vzdáleností předmětných dřevin od okolních objektů, popř. 

hranic sousedních pozemků, zakreslit např. do snímku katastrální mapy apod. 

 

Zdejší správní orgán tímto žádá o doplnění výše zmíněných údajů do 26. 1. 2011. 

Nebudou-li nalezené nedostatky žádosti v určené lhůtě odstraněny, nebude návrhu vyhověno a obecní 

úřad řízení o žádosti usnesením podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaví. 



 

 

U s n e s e n í 
 

Obecní úřad Horní Lhota v přenesené působnosti věcně a místně příslušný podle § 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,  
 

přerušuje řízení 
 

podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

podle § 8 odst. 1 zákona, které bylo zahájeno dne 9. 1. 2011 na návrh pana Václava Štěpánka, nar. dne 

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

do 26. 1. 2011. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Po obdržení výše popsané žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 

zákona, kterou podali pan Václav Štěpánek, nar. dne 5. 8. 1958, a paní Jana Štěpánková, nar. 2. 10. 

1962, oba trvale bytem Týn nad Vltavou 255, Obecní úřad Horní Lhota posoudil předloženou žádost a 

zjistil následující skutečnosti. 

Žadatelé jako důvod pro kácení obou smrků uvedli, že stromy jsou proschlé, dochází k odlamování 

jejich větví ve větru a ohrožování osob, které se kolem nich pohybují. Zároveň hrozí vyvrácení smrků. 

V příloze podání zaslali informaci o parcele (výpis z listu vlastnictví), součástí návrhu jsou též další 

náležitosti, požadované vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení: druh 

a počet dřevin, jejichž kácení je navrhováno, uvedení obvodů kmenů změřených ve výšce 130 cm nad 

zemí, nikoli však situační zákres, který je rovněž jednou z povinných náležitostí žádosti o povolení 

kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 

V žádosti je sice uveden důvod kácení, avšak vzhledem k tomu, že předmětný pozemek je poměrně 

velký a roste na něm větší počet dřevin včetně smrků, nelze jednoznačně určit, o které dva smrky se 

v daném případě jedná, zda se předmětné dřeviny nacházejí v blízkosti komunikace, kde by mohly 

ohrožovat osoby či vozidla na ní se pohybující apod.  

 

K doplnění těchto podkladů byl žadatel vyzván (viz výše) a pro jejich předložení byla stanovena lhůta 

do 26. 1. 2011. Smyslem požadovaných dokladů je jednoznačné určení předmětu řízení a také 

prokázání závažnosti důvodů kácení předmětných dřevin, jak to vyžaduje ust. § 8 odst. 1 zákona, dle 

něhož lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat pouze ze závažných důvodů po 

vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 

Nebudou-li nalezené nedostatky žádosti v určené lhůtě odstraněny, nebude návrhu vyhověno a Obecní 

úřad Horní Lhota řízení o žádosti usnesením podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastaví. 
 

Obecní úřad Horní Lhota bude v řízení pokračovat v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního 

řádu, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, tj. jakmile budou doloženy požadované 

doklady a informace. 
 

Poučení účastníka 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu 

odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví (popř. Správě chráněné krajinné oblasti…), a to podáním 

učiněným u Obecního úřadu Horní Lhota. 

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  
 

 
(podpis + kulaté razítko obecního úřadu –  

se státním znakem) 

Ing. Jan Vrána 

starosta obecního úřadu 

      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 … 


