
 

 

VZOR USNESENÍ 
 

Obecní úřad Horní Lhota 
 

V Horní Lhotě dne 15. 1. 2011 

č.j.: 4/2010-ŽP 

vyřizuje: Ing. Vrána 
 

 
Věc: Oznámení o pokračování správního řízení, pozvánka k ústnímu jednání a místnímu šetření 

 

Obecní úřad Horní Lhota obdržel dne 9. 1. 2011 rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (popř. Správy chráněné krajinné oblasti…), č.j. 1265/2010, 

ze dne 15. 12. 2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Obecního úřadu Horní Lhota č.j. 4/2010, ze dne 

10. 11. 2010, vydané na základě žádosti 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 1. 11. 2010, 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 věc vrácena obecnímu úřadu k novému projednání a rozhodnutí. 

 

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, hrozí vyvrácení smrků. 

 

Dle odůvodnění rozhodnutí o odvolání nebyly v rámci prvoinstančního správního řízení dostatečně 

vyhodnoceny důvody kácení předmětných dřevin, resp. nebyla doložena závažnost těchto důvodů ve 

vztahu k funkčnímu a estetickému významu dřevin, a nebylo ani jednoznačně určeno, o které stromy se 

jedná. 

 

Obecní úřad Horní Lhota  

oznamuje 

 

pokračování řízení v uvedené věci s tím, že 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 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“), nařizuje podle § 49 odst. 1 správního 

řádu ústní jednání a místní šetření v uvedené věci na den 

 

čtvrtek . ledna 2011 v 9.00 hodin 

 

(se srazem zúčastněných u obecního úřadu.) 

[Jednání se bude konat na místě samém, tedy na pozemku odvolatele (-ky –lů) p.č. 456/2 v k.ú. Lhota.] 

 

Účastníky řízení žádáme o předložení všech dokumentů, které by mohly mít na průběh řízení podstatný 

vliv, případně by mohly do věci vnést nové podstatné skutečnosti či důkazy. 

 

Nechá-li se při ústním jednání kdokoliv z účastníků řízení zastupovat, je jeho zástupce povinen před 

zahájením jednání předložit písemnou plnou moc s uvedením rozsahu zastupování. (Zcela dostačující je 

plná moc s vyznačením zastupující a zastupované strany, datem vystavení, podpisy oprávněných osob a 

s uvedením rozsahu zmocnění. Pro účel správního řízení není potřeba, aby plná moc byla notářsky 

ověřená).  

Neomluvená neúčast na jednání není důvodem pro odklad rozhodnutí.  

 

 

 



 

 

(podpis + hranaté razítko obecního úřadu) 

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 … 


