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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

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody (dále jen
Magistrát) příslušný podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a dále dle ust. § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále příslušný
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)
uvědomuje
podle § 47 správního řádu
o zahájení správního řízení
ve věci vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona pro kácení těchto dřevin s uvedeným obvodem
kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
-

1 ks lípa velkolistá – 182 cm - strom č. 18,
1 ks lípa velkolistá – 172 cm – strom č. 17,

na pozemku parc. č. 7723, k.ú. Prostějov, lokalita nám. T.G.Masaryka, Prostějov,
-

1 ks habr obecný – 81 cm – strom č. 16,
1 ks habr obecný – 94 cm – strom č. 15,

na pozemku parc. č. 7722/3, k.ú. Prostějov, lokalita nám. T.G.Masaryka, Prostějov,
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-

1 ks buk lesní – 219 cm – strom č. 13,
210 m2 keřového porostu,

na pozemku parc. č. 7722/1, k.ú. Prostějov, lokalita nám. T.G.Masaryka, Prostějov.
Žádost o povolení kácení podal dne 24.10.2014 vlastník uvedeného pozemku – Statutární
město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ 00288659,
zastoupené Magistrátem města Prostějova, odborem správy a údržby majetku města.
Statutární město Prostějov plánuje revitalizaci náměstí T.G.Masaryka, kde je řešeno nové
dispoziční členění a s tím také související úprava zeleně. Na tuto regeneraci zeleně byla
zpracována Atelierem BONMOT spol. s r.o. projektová dokumentace, jejíž součástí je
inventarizace dřevin, která hodnotí zdravotní stav dřevin na náměstí, posuzuje vhodnost
jejich umístění a jejich perspektivu do budoucna. Součástí dokumentace je i nový návrh
zeleně, který má umožnit lepší vnímání celého prostoru náměstí, jeho významných
kompozičních skupin staveb, samostatných objektů a současně neomezuje funkci zeleně
na tomto náměstí, jak je dnes pozitivně vítána.
Podle této dokumentace a inventarizace zeleně byly u dřevin zjištěny následující důvody:
-

-

lípa velkolistá - strom č. 18 a 17 – byly v dřívějších dobách seřezávány, v současnosti
se jedná o téměř suché stromy, jedná se o stromy v havarijním stavu
habr obecný – strom č. 16 a 15 – mírné narušení statických poměrů, jedná se
o špatně rostoucí jedince se sníženou vitalitou, navíc vysazené na nevhodném místě,
buk lesní – strom č. 13 – neperspektivní jedinec s fatálním poškozením kmene
a velmi sníženou stabilitou, nevhodný červenolistý kultivar, který byl vysazen
na nevhodném místě u mariánského sloupu tak, že socha je otočená tváří do koruny
stromu a má odkrytá záda, existence stromu je na stanovišti dočasná
210 m2 keřového porostu - nevhodný taxon do prostoru náměstí.

Vzhledem k výše uvedeným poškozením dřevin, zhoršenému zdravotnímu stavu je
perspektiva existence těchto dřevin na stanovišti dočasná.
Pro obnovu zeleně na nám. T.G.M. je navržena nová výsadba – 2 nové lípy v místě
vykácených lip před obchodním domem a alej stromů souběžně s jižní řadou domů náměstí.
Tato nová výsadba je navržena v takové vzdálenosti, aby stávající stromy, které na náměstí
zůstávají ponechány, neomezovaly zdravý růst mladých dřevin.
Náhradní výsadba za pokácené dřeviny je navržena v rámci revitalizace náměstí
na pozemku parc. č. 7722/1, 7723, k.ú. Prostějov a dále na pozemku parc. č. 7427/11,
k.ú. Prostějov, v průmyslové zóně Kralická – jedná se celkem o 20 ks listnatých dřevin
s obvodem kmene 14-16 cm.
Magistrát dnem podání žádosti zahájil správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1
správního řádu ve věci povolení kácení dle § 8 odst. 1 zákona, které v souladu s § 27
správního řádu oznamuje známému účastníku řízení:
-

Statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov,
IČ 00288659, zastoupené Magistrátem města Prostějova, odborem správy a údržby
majetku města

Zahájení řízení se dále oznamuje v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona i místně
příslušným organizačním jednotkám občanských sdružení, jejichž hlavním posláním podle
stanov je ochrana přírody a krajiny, a to Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu
sdružení Iris, se sídlem Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 00116670 a Sdružení
ochránců přírody Na pomoc matce Zemi, se sídlem E. Beneše 21, (doručovací adresa
Českobratrská 53), 796 03 Prostějov, IČ 70285411 (dále jen občanská sdružení).
Dle ustanovení § 70 odst. 3 zákona jsou občanská sdružení oprávněna za podmínky, že mají
hlavním posláním podle stanov ochranu přírody a krajiny a mají právní subjektivitu, účastnit
se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů od oznámení zahájení
řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil, tj. Magistrátu, odboru životního
prostředí, orgánu ochrany přírody.

V případě povolení kácení dřevin má Magistrát v úmyslu ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé kácením uložit žadateli v souladu s ustanovením § 9 zákona provedení
náhradní výsadby dřevin a následnou péči o ně. Náhradní výsadba bude žadateli
uložena v rozsahu 20 ks listnatých dřevin s obvodem kmene 14-16 cm, a to v termínu
nejpozději do ukončení revitalizace náměstí T.G.Masaryka. Výsadba 10 ks listnatých
dřevin bude provedena na pozemku parc. č. 7722/1, 7723, k.ú. Prostějov,
nám. T.G.Masaryka, výsadba 10 ks listnatých dřevin bude provedena na pozemku
parc. č. 7427/11, k.ú. Prostějov, v průmyslové zóně Kralická. Současně bude uložena
povinnost péče o vysazené dřeviny na dobu 5 let.
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin. 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
Podklady z PD Úprava zeleně v rámci revitalizace náměstí T.G.M. v Prostějově
Situace se zákresem dřevin
Částečný výpis z katastru nemovitostí – zdroj internet
Protože jsou Magistrátu dobře známy poměry území a povaha věci to nevyžaduje
upouští se
od ústního jednání a místního šetření, pokud o něj nepožádá účastník řízení.

Účastníci řízení mohou v řízení hájit svá práva a právem chráněné zájmy. Své stanovisko
k řízení mohou uplatnit písemně nebo ústně do protokolu na Magistrátu, odboru životního
prostředí, Školní 4, Prostějov, v kanceláři č. 246, kde se také mohou seznámit se spisem,
a to do 8 dnů od obdržení tohoto oznámení. 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 Magistrát
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:
-

Namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozvíte (§ 14 odst. 2).
Na tlumočníka, pokud neovládáte jednací jazyk (§ 16 odst. 3). Současně
upozorňujeme, že náklady na tlumočníka si hradíte sám.
Činit podání a jednat v jazyce své národnosti (§ 16 odst. 4), pokud jste občanem ČR
příslušejícím k národnostní menšině.
Zvolit si způsob doručení (§ 19 odst. 3) – na doručovací adresu nebo na
elektronickou adresu, kterou sdělíte.
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).
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.
Nechat se zastupovat zvoleným zmocněncem (§ 33 odst. 1), a to na základě plné
moci. Účastníci mohou zvolit společného zmocněnce či několik spol. zmocněnců
(§ 35).
Navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí
(§ 36 odst. 1).
Vyjádřit svá stanoviska a pokud o to požádáte, budete informováni o řízení
(§ 36 odst. 2).
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).
Nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci v právní moci (§ 38
odst. 1).
Činit si výpisky a pořídit kopii spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4).
Požádat o prodloužení lhůty k provedení úkonu (§ 39 odst. 2).
Účastnit se ústního jednání a právo navrhnout veřejnosti ústního jednání (§ 49).
Být včas vyrozuměn o provádění důkazů mimo ústní jednání (§ 51 odst. 2), pokud se
tohoto práva nevzdáte.
Požádat správní orgán o nařízení předběžného opatření (§ 61).
Žádat o přerušení řízení (64 dost. 2) a právo vzít zpět návrh na zahájení řízení
(§ 66 odst. 1).
Právo obdržet na požádání stejnopis rozhodnutí nebo stejnopis výrokové části
rozhodnutí (§ 69).
Požádat o provedení opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
rozhodnutí (§ 70).
Podat žádost o opatření proti nečinnosti (§ 80 odst. 3), po uplynutí lhůty pro vydání
rozhodnutí.
Požádat, v zákonem stanovených případech, nadřízený správní orgán, aby věc
převzal a ve věci rozhodl (§ 131 odst. 1).
Požádat o předběžnou informaci (§ 139 – zda záměr lze uskutečnit jen při vydání
rozhodnutí nebo podle jakých hledisek bude rozhodováno). Požádat o spojení
různých věcí, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo jinak věcně souvisejí (§ 140
odst. 1).
Požádat správní orgán o přijetí peněžité nebo nepeněžité záruky za splnění
povinnosti (§ 147 odst. 1).
Domáhat se mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci ochrany
před nečinností správního orgánu (§ 148 odst. 3).

Povinnosti:
-

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).
Při úkonech prokázat své oprávnění (§ 30 odst. 5 - pouze právnické osoby).
Na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4).
Poskytnout správnímu orgánu při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
veškerou potřebnou součinnost, nestanoví-li zákon jinak (§ 50 odst. 2).
Označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52) – těmito návrhy není správní orgán
vázán.
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)/.

-

Dostavit se na předvolání včas na určené místo nebo se ze závažných důvodů
omluvit (§ 59).
Neztěžovat postup při řízení a při jeho ztížení se podrobit pořádkovému opatření
(§ 62 odst. 1).
Nahradit náklady řízení uložené rozhodnutím, které by jinak správnímu orgánu
nevznikly (§ 79 odst. 6).

Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou:
-

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci
Ing. Simona Smičková, referentka oddělení ochrany přírody a lesnictví
pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Libuše Plevová,
vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví a Ing. Martina Cetkovská, vedoucí
odboru životního prostředí

otisk razítka

Ing. Martina Cetkovská v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

