Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo:

INFO/13/2018

Ze dne:

20.06.2018

Odpověď ze dne:

22.06.2018

Poskytl odbor:

ZPR

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis ZN.:

žádost

Ze dne:

26. 3. 2018

Naše ZN.:

MKH/024091/2018/06/ZPR/VAV

ČJ:

MKH/034198/2018

Vyřizuje:

Bc. Vladimír Vaňhal

Tel.:

327 710 273

E-mail:

vanhal@mu.kutnahora.cz

Datum:

2. 5. 2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy
lesů, podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen lesní zákon, v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 22 odst. 1 lesního zákona stanoví
tento rozsah a způsob zabezpečovacích opatření provedených na pozemku p.č. dle KN 807/1,
v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic:
Pan Xxxxx Xxxxxx, narozený xx. xx. xxxx, a paní Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, narozená xx.xx.xxxx, oba
trvale bytem Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice jsou povinní pokácet 9 stromů
v okrajové části lesního pozemku p.č. dle KN 807/1, v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, ohrožující
zdraví a majetek na pozemku p.č. st. 112, v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic. Jedná se o 6 kusů
dubu, 2 kusy borovice lesní a 1 kus modřínu opadavého (viz plánek níže).

1 kus borovice
1 kus borovice
1 kus modřín

6 kusů dubu

Koruny dubů zasahující nad
komunikaci, pozemek žadatelů a
elektrického vedení

Kácení bude provedeno v zájmu ochrany přilehlých nemovitostí ve vlastnictví výše uvedených účastníků
řízení, nemovitostí dalších osob, elektropřípojek k nim a provozu na přilehlé komunikaci.
Zabezpečovací práce budou provedeny za následujících podmínek:
1. Pokácení výše uvedených stromů bude provedeno nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Zabezpečovací práce zajistí žadatelé na své náklady.
3. Pokáceny budou stromy označené na výše uvedeném zákresu v letecké mapě a v terénu.
Účastníky řízení jsou dle správního řádu § 27 odst. 1 písm. a), pan Xxxxx Xxxxxx, narozený
xx.xx.xxxx, trvale bytem Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice, paní Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, narozená xx.xx.xxxxx, trvale bytem Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice
a podnik Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové –
Nový Hradec Králové, který má právo hospodaření s předmětným pozemkem ve vlastnictví České
republiky.
Odůvodnění
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů,
obdržel žádost pana Xxxxxxx, zastupujícího na základě plné moci spoluvlastníka ohrožené nemovitosti,
paní Xxxxxxxxxx. Žádost se týkala pokácení 12 stromů na lesním pozemku p.č. dle KN 807/1,
v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic. Žadatel v žádosti uvádí:

Ve věci bylo zahájeno správní řízení a svoláno ústní jednání na místě samém na den 13.4.2018.
Na místě samém bylo zjištěno, že 6 kusů dubu v těsné blízkosti oplocení pozemku žadatele je
jednostranně zavětveno a nakloněno nad nemovitost žadatelů, přilehlou frekventovanou komunikaci
a zasahují do elektrického vedení na vzdálenější straně komunikace. Je jimi ohrožena nemovitost
žadatelů, ale i rodinné domy dalších vlastníků. V blízkosti oplocení žadatele se nachází ještě 2 kusy
borovice lesní a 1 kus modřínu opadavého. Ty zůstaly na volné ploše po zpracování nahodilé těžby.

Jelikož se jedná o stromy, které byly dosud součástí zapojeného porostu, existuje tedy reálné nebezpečí,
že při silnějším větru ohrozí pádem nemovitost žadatele. Další tři stromy, které žadatel požadoval
pokácet, nebyly vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a větší vzdálenosti od nemovitostí shledány jako
ohrožující. Na základě zjištěných skutečností upravil žadatel svůj požadavek z původních 12 na
9 stromů.
Vzhledem k uvedeným okolnostem je nezbytné, aby žadatel v co nejkratším termínu zajistil pokácení
uvedených 9 kusů stromů.
Správce dotčeného pozemku podnik Lesy České republiky, s.p. s řešením souhlasí.
Vzhledem k tomu, že mimo nemovitosti žadatelů ohrožují předmětné stromy i nemovitosti dalších
vlastníků, provoz na přilehlé komunikaci, ale také provoz veřejné elektrifikační soustavy, rozhodl
správní orgán tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může podat účastník řízení, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu,
odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí, dle § 82 odst. 2
správního řádu, obsahovat údaje o tom v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je, dle § 82 odst.
1 správního řádu, nepřípustné.
Odvolací lhůta činí, dle § 83 odst. 1 správního řádu, 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov,
podáním učiněným u Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí, Havlíčkovo nám. 552,
284 24 Kutná Hora.
Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady, dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, Městský úřad Kutná Hora. Včas podané
a přípustné odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Bc. Vladimír Vaňhal
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Obdrží:

Účastníci řízení:
Pan Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice
Paní Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice
Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Naše ZN.:

MKH/024091/2018/07/ZPR/VAV

Č.j.:

MKH/0034740/2018

Vyřizuje:

Bc. Vladimír Vaňhal

Tel.:

327 710 273

E-mail:

vanhal@mu.kutnahora.cz

Datum:

9. 5. 2018

ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy
lesů, podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen lesní zákon, v souladu se správním
řádem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal dne 2. 5. 2018 pod zn.
MKH/024091/2018/06/ZPR/VAV rozhodnutí, které se týká provedení zabezpečovacích opatření na
lesním pozemku p.č. dle KN 807/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic. Správní orgán
rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje
v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výroku rozhodnutí a to tak, že text
zřejmé nesprávnosti:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy
lesů, podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen lesní zákon,
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 22 odst. 1
lesního zákona stanoví tento rozsah a způsob zabezpečovacích opatření provedených na pozemku
p.č. dle KN 208/1, v k.ú. Ledečko:
opravuje textem:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy
lesů, podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen lesní zákon, v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 22 odst. 1 lesního zákona stanoví
tento rozsah a způsob zabezpečovacích opatření provedených na pozemku p.č. dle KN 807/1,
v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic:

Účastníky řízení jsou dle správního řádu § 27 odst. 1 písm. a) pan Xxxxx Xxxxxx, narozený
xx.xx.xxxx, trvale bytem Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice, paní Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, narozená xx.xx.xxxx, trvale bytem Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice
a podnik Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, který má právo hospodaření s předmětným pozemkem ve vlastnictví České
republiky.

Odůvodnění
Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla nesprávnost ve výrokové části rozhodnutí.
Jednalo se pouze o administrativní chybu, po jejímž odstranění zůstává celý zbytek textu rozhodnutí
beze změn. Správní orgán tímto rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Poučení účastníků
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím
může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané
a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Bc. Vladimír Vaňhal
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Obdrží:
Pan Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice
Paní Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, 285 04 Uhlířské Janovice
Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

