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Tesařík Pavel Ing. 

 

Telefon:  Fax: E-mail:  Datum:09-02-2016 

582 329 404       pavel.tesarik@prostejov.eu  

 
Oznámení o zahájení řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nařízení ústního 
jednání 
 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny (dále 
jen „Magistrát“) - příslušný podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, a podle ust. § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění - dále jen „zákon“ a jako 
místně příslušný orgán podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) 

u v ě d o m u j e 
 

podle § 47 odst. 1 správního řádu 
 

o   z a h á j e n í   s p r á v n í h o   ř í z e n í 
 

ve věci vydání povolení dle § 8 odst. 1 zákona pro kácení níže uvedených dřevin rostoucích 
mimo les: 
• 3 kusů borovice lesní s obvody kmenů 113 cm, 119 cm a 119 cm ve výšce 130 cm 

nad zemí, 
• smrku pichlavého s obvody kmenů 113 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 
• smrku pichlavého (dvojkmen) s obvody kmenů 144 cm a 88 cm ve výšce 130 cm 

nad zemí, 
• lípy malolisté s obvodem kmene 239 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 
• topolu černého (vícekmen) s obvody kmenů 6 x 101 cm ve výšce 130 cm nad 

zemí, 
• slivoně (dvojkmen) s obvody kmenů 107 cm a 57 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 
• topolu s obvodem kmene 396 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 
• 2 kusů javoru klenu s obvody kmenů 157 cm, 220 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 
• javoru (dvojkmnen) s obvody kmenů 94 cm a 63 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 
• topolu černého s obvodem kmene 283 cm ve výšce 130 cm nad zemí  

rostoucích na pozemku 5999/7 k.ú. Prostějov, dále 
• 12 kusů líp srdčitých s obvody kmenů 138 cm, 132 cm, 157 cm, 157 cm, 132 cm, 

182 cm, 157 cm, 173 cm, 157 cm, 119 cm, 157 cm, 126 cm 
rostoucích na pozemku 5999/7 k.ú. Prostějov a  
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• 9 kusů lip srdčitých s obvody kmenů 138 cm, 100 cm113 cm, 113 cm, 132 cm 
157 cm, 157 cm289 cm a 100 cm rostoucích na pozemku 5999/11 k.ú. Prostějov 
 

Dřeviny rostou na pozemcích p.č. 5999/7, 5999/11 k.ú. Prostějov, které jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Prostějova, IČ: 00288659, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov.  
 
Žadatel - Statutární město Prostějov, IČ: 00288659  zastoupené odborem správy a údržby 
majetku města Magistrátu města Prostějova, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov (dále 
jen „žadatel“) podal dne 3.2.2016 na Magistrát žádost o povolení kácení výše uvedených 
dřevin rostoucích mimo les. 
 
Žádost byla odůvodněna tím, že se na Statutární město Prostějov, zastoupené Odborem 
správy a údržby majetku města obrátila společnost Prostějov Olympijský, z.s., 
Za Velodromem 4187/49A, Prostějov se žádostí o povolení pokácení 34 kusů stromů v rámci 
stavby“ Olympijské sportovní centrum v Prostějově“. Na základě provedené inventarizace 
dřevin se jedná o dřeviny s výrazně zhoršeným zdravotním stavem, neperspektivní, které na 
stanovišti již neplné svůj technický a funkční význam. Přílohou žádosti byl Znalecký posudek 
č 170-30/2015 – posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dřevin v souvislosti 
s realizací projektového záměru výstavby Olympijského centra Prostějov zpracovaný 
Ing. Tomášem Badalem Ph.D, .Malinovského 662/5, Ivanovice na Hané. 
 
Žadatel navrhl provedení náhradní výsadby na pozemcích p.č. 5999/7 a 5999/11 k.ú. 
Prostějov v rozsahu 11 kusů listnatých dřevin s obvody kmínků 16-18 cm. Dle podané 
žádosti má být povinnost provedení náhradní výsadby uložena investorovi stavby - Prostějov 
Olympijský, z.s., IČ: 04208480, Za velodromem 4187/49A, Prostějov, který s tímto návrhem 
vyslovil písemný souhlas. 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního 
řádu. To vyrozumění zasílá Magistrát podle § 47 odst. 1 správního řádu známým účastníkům 
řízení, kterými jsou: 
 

• Statutární město Prostějov, IČ: 00288659  zastoupené odborem správy a údržby 
majetku města Magistrátu města Prostějova, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov  
 

• Prostějov Olympijský, z.s., IČ: 04208480, Za velodromem 4187/49A, Prostějov 
zastoupený na základě plné moci ze dne 7.1.2016 zmocněncem – atelier-r, s.r.o., 
IČ: 26849917, Uhelná 32/27, Olomouc 

 
Dále v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona i místně příslušným organizačním 
jednotkám občanských sdružení, jejíž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a 
krajiny, a to Občanskému sdružení ochránců přírody Na pomoc matce zemi, IČ: 70285411, 
Českobratrská 53, Prostějov, Českému svazu ochránců přírody, regionálnímu sdružení IRIS, 
IČ: 00116670, Husovo nám. 67, Prostějov a  Pro Prostějov, o.s. Hliníky 4, Prostějov, 
IČ: 22753788. 
 
Podle § 70 odst. 3 zákona je občanské sdružení oprávněno se účastnit správního řízení, 
pokud oznámí správnímu orgánu písemně svou účast do 8 dnů od zahájení řízení.  
 
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu 
dřevin.  
 
 
 
Pro řádné odůvodnění rozhodnutí musí správní orgán vyhodnotit funkční a estetický 
význam dřevin. Dále je nutné projednat rozsah a umístění případné náhradní výsadby. 
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Za tímto účelem Magistrát nařizuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního 
řádu ústní jednání spojené s ohledáním předmětných dřevin na den 

 
4. března 2016 (pátek) od 9:00 hodin, 

 
se srazem u hlavního vjezdu do areálu velodromu, Kostelecká ul. Prostějov. 
 
K okamžiku zahájení správního řízení byly shromážděny tyto podklady, které tvoří v dané 
věci spis, do nějž má podle § 38 správního řádu účastník řízení a jeho zástupce právo 
nahlížet: 
 

- Žádost v dané věci 
- Výpis z KN 
- Situace  
- Znalecký posudek č 170-30/2015 

 
Své stanovisko lze k řízení uplatnit písemně nebo ústně do protokolu, který bude 
sepsán v den konání ústního jednání na místě jednání a dále na Magistrátu, Školní 4, 
Prostějov, v kanceláři č. 246, kde se také lze seznámit se spisem. Magistrát žádá 
účastníky řízení, aby uplatnili své námitky nejpozději při ústním jednání.  

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 správního řádu mohou být podklady pro vydání 
rozhodnutí zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu 
z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož 
i skutečnosti obecně známé. Pokud Magistrát neobdrží stanoviska v určeném termínu, bude 
mít za to, že účastníci řízení nemají další připomínky, nežádají doplnění podkladů pro řízení 
a vzdávají se práva na vyjádření. Pak bude správní orgán při rozhodnutí vycházet 
ze stávajících podkladů. 

Podle ustanovení § 4 odst. 2 správního řádu Vás tímto přiměřeně poučujeme o Vašich 
právech a povinnostech a podle ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu Vám umožňujeme 
uplatňovat Vaše práva a oprávněné zájmy. 
 
Ve výše vedeném správním řízení máte podle správního řádu následující:  
� p r á v a: 

1. Namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozvíte (§ 14 odst. 2). 
2. Na tlumočníka, pokud neovládáte jednací jazyk (§ 16 odst. 3). Současně 

upozorňujeme, že náklady na tlumočníka si hradíte sám.  
3. Činit podání a jednat v jazyce své národnosti (§ 16 odst. 4), pokud jste občanem ČR 

příslušejícím k národnostní menšině. 
4. Zvolit si způsob doručení (§ 19 odst. 3) – na doručovací adresu nebo na 

elektronickou adresu, kterou sdělíte, 
5. Na doručení do vlastních rukou u písemnosti, u níž hrozí, že by mohla být vydána 

jinému účastníku řízení, který má na věci protichůdný zájem (§ 19 odst. 5).  
6. Na prominutí zmeškání úkonu (§ 24 odst. 2), prokážete-li, že jste pro dočasnou 

nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl(a) bez svého zavinění uloženou 
písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout. O prominutí zmeškání úkonu požádáte 
podle podmínek stanovených v ust. § 41 (Do 15 dnů ode dne kdy pominula překážka, 
která vám bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se 
jím správní orgán nebude zabývat. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode 
dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok - § 41 odst. 2.   

7. Nechat se zastupovat zvoleným zmocněncem (§ 33 odst. 1), a to na základě plné 
moci. Účastníci mohou zvolit společného zmocněnce či několik spol. zmocněnců (§ 
35). 

8. Navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 
36 odst. 1).  
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9. Vyjádřit svá stanoviska, a pokud o to požádáte, budete informováni o řízení (§ 36 
odst. 2). 

10. Vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3). 
(Netýká se, pokud se žádosti vyhovuje v plném rozsahu nebo pokud se uvedeného 
práva vzdáte). 

11. Nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci v právní moci (§ 38 odst. 
1).  

12. Činit si výpisky a pořídit si kopii spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4). 
13. Požádat o prodloužení lhůty k provedení úkonu (§ 39 odst. 2). 
14. Účastnit se ústního jednání a právo navrhnout veřejnosti ústního jednání (§ 49). 
15. Být včas vyrozuměn o provádění důkazů mimo ústní jednání (§ 51 odst. 2), pokud se 

tohoto práva nevzdáte. 
16. Požádat správní orgán o nařízení předběžného opatření (§ 61). 
17. Žádat o přerušení řízení (64 dost. 2) a právo vzít zpět návrh na zahájení řízení (§ 66 

odst. l). 
18. Právo obdržet na požádání stejnopis rozhodnutí nebo stejnopis výrokové části 

rozhodnutí (§ 69). 
19. Požádat o provedení opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení 

rozhodnutí (§ 70). 
20. Po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí - podat žádost o opatření proti nečinnosti (§ 

80 odst. 3). 
21. Požádat, v zákonem stanovených případech, nadřízený správní orgán, aby věc 

převzal a ve věci rozhodl (§ 131 odst. 1). 
22. Požádat o předběžnou informaci (§ 139 – zda záměr lze uskutečnit jen při vydání 

rozhodnutí nebo podle jakých hledisek bude rozhodováno). 
23. Požádat o spojení různých věcí, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo jinak 

věcně souvisejí (§ 140 odst. 1). 
24. Požádat správní orgán o přijetí peněžité nebo nepeněžité záruky za splnění 

povinnosti (§ 147 odst. 1). 
25. Domáhat se mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci ochrany 

před nečinností správního orgánu (§ 148 odst. 3). 
� P o v i n n o s t i: 

1. Upozornit správní orgán bezodkladně na skutečnosti, že u více správních orgánů 
probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dotčené 
osoby (§ 8 odst. 1). 

2. Při úkonech prokázat své oprávnění (§ 30 odst. 5 - pouze právnické osoby). 
3. Na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4). 
4. Poskytnout správnímu orgánu při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí 

veškerou potřebnou součinnost, nestanoví-li zákon jinak (§ 50 odst. 2). 
5. Označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52) – těmito návrhy není správní orgán 

vázán. 
6. Splnit povinnost uloženou usnesením – předložit listinu potřebnou k provedení 

důkazu (§ 53 odst. 1)  -  předložit věc správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na 
místě (§ 54 odst. 1). 

7. Dostavit se na předvolání včas na určené místo nebo se ze závažných důvodů 
omluvit (§ 59). 

8. Neztěžovat postup při řízení a při jeho ztížení se podrobit pořádkovému opatření (§ 
62 odst. 1). 

9. Nahradit náklady řízení uložené rozhodnutím, které by jinak správnímu orgánu 
nevznikly (§ 79 odst. 6). 

 
 
 
 
 
 



5 
 

Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou: 
 

• pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci 
Ing. Pavel Tesařík, pracovník oddělení ochrany přírody a lesnictví odboru životního 
prostředí Magistrátu v jeho nepřítomnosti Ing. Michal Pojezný pracovník oddělení 
ochrany přírody a lesnictví odboru životního prostředí Magistrátu 

• pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Martina Cetkovská, 
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu, v její nepřítomnosti Ing. Libuše 
Plevová 

 
 
 
 
 
Otisk razítka: 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Ing. Martina Cetkovská 
  vedoucí odboru životního prostředí 
 v zastoupení Ing. Libuše Plevová, v.r. 
 vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Obdrží: 

• Statutární město Prostějov, zastoupené odborem správy a údržby majetku města Magistrátu 
města Prostějova, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov 

• Prostějov Olympijský, z.s., Za Velodromem 4187/49A, Prostějov zastoupený na základě 
zmocněncem – atelier-r, s.r.o, Uhelná 32/27, Olomouc 

• Občanské sdružení ochránců přírody Na pomoc matce zemi, Českobratrská 53, Prostějov 
• Český svaz ochránců přírody, regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov 
• Pro Prostějov, o.s. Hliníky 4, Prostějov 
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