
 

 

VZOR USNESENÍ 
 

Obecní úřad Horní Lhota 
 

V Horní Lhotě dne 29. 10. 2013 

č.j.: 4/2013-ŽP 

vyřizuje: Ing. Vrána 
 

U s n e s e n í  
 

Obecní úřad Horní Lhota jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 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 (dále jen „zákon“), a jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 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, 
 

rozhodl 
 

v rámci správního řízení vedeného podle ust. § 8 odst. 1 zákona ve věci žádosti pana Václava 

Štěpánka, nar. dne 5. 8. 1958, a paní Jany Štěpánkové, nar. 2. 10. 1962, obou trvale bytem Týn nad 

Vltavou 255, ze dne 8. 9. 2013, o povolení ke kácení 2 smrků o obvodu kmenů 132 a 86 cm rostoucích 

na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lhota, podle ust. § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu tak, že 
 

správní řízení bylo ke dni 15. 10. 2013 zastaveno, 
 

neboť zanikla věc, které se řízení týká, přičemž řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o 

zániku věci dozvěděl. 
 

Odůvodnění 
 

Obecnímu úřadu Horní Lhota byla dne 9. 9. 2013 doručena žádost manželů Václava a Jany 

Štěpánkových, obou trvale bytem Týn nad Vltavou 255, ze dne 8. 9. 2013, o povolení ke kácení 2 

smrků o obvodu kmenů 132 a 86 cm rostoucích na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lhota. 
 

Dle žádosti se jedná o smrky o uvedených obvodech kmenů, které rostou v blízkosti cesty, na kterou 

z nich padají větve. 

Přílohou podání je informace o parcele (výpis z LV), situační zákres v mapovém podkladu a 

fotodokumentace. 
 

Správní orgán oznámil dopisem ze dne 10. 9. 2013 zahájení správního řízení podle § 44 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les podle § 8 odst. 1 zákona a zároveň svolal ústní jednání a místní šetření v uvedené věci. 

Dne 15. 10. 2013 správní orgán v rámci místního šetření na předmětném pozemku zjistil, že uvedené 

smrky se vlivem větru vyvrátily a byly následně odříznuty // byly již pokáceny. 
 

Vzhledem k tomu, že předmětné stromy byly již pokáceny, zanikla věc, které se řízení týká, čímž 

nastal důvod pro zastavení řízení uvedený v ust. § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu, takže vedené 

správní řízení ztratilo opodstatnění. Správní řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o zániku 

věci dozvěděl. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše. 
 

Poučení účastníků: 
 

Proti tomuto usnesení lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání ke Krajskému 

úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

(popř. Správě chráněné krajinné oblasti…), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení 

účastníku řízení, podáním učiněným u Obecního úřadu Horní Lhota. 

  
(podpis + kulaté razítko obecního úřadu) 

Ing. Jan Vrána 

starosta obecního úřadu 
 

Rozdělovník usnesení č.j.: 4/2013-ŽP ze dne 29. 10. 2013 

Účastníci řízení (na doručenku): 
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

1. pan Václav Štěpánek, Týn nad Vltavou 255 

2. paní Jana Štěpánková, Týn nad Vltavou 255 


