
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní inženýrko, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 13. 4. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 13. 4. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

na základě Vaší odpovědi ze dne 9.2.2021 – viz příloha níže, prosím o informaci, ohledně výsledku přezkumu 

kompletního spisu. Zároveň prosím o sdělení, zdali bylo rozhodnuto o přezkumu rozhodnutí o kácení dřevin 

rostoucích mimo les. Pokud rozhodnutí zatím neproběhlo, prosím o informaci, kdy tomu tak nastane. 

Níže také přikládám původní žádost zaslanou 3.1.2021, kde je patrné, jaký dopad nepříslušné rozhodnutí 

Obecního úřadu v Horní Stropnici mělo. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ve věci kácení v k.ú. Meziluží bylo krajským úřadem vydáno rozhodnutí č.j. KUJCK 38601/2021, 

sp. zn. OZZL 18339/2021 ze dne 1. 4. 2021 (vypraveno 8. 4. 2021), kterým bylo podle ust. § 77 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) prohlášeno rozhodnutí 

Obecního úřadu Horní Stropnice č.j. OUHS1403/2020 ze dne 19. 10. 2020 v rozsahu pozemků p.č. 1031/1 (1 kus 

jasanu o obvodu 115 cm a 2 kusy olší o obvodu 110 cm a 135 cm) a p.č. 1070/1 (zapojené porosty dřevin) za 

nicotné. Předmětné rozhodnutí Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení. 

S pozdravem 
 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

 
 

Příloha 
Rozhodnutí KUJCK 38601_2021.pdf 
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K R A JS K Ý Ú A A D - J IH O Č E S K Ý K R A J
Odbor životního prostřodí, zemědělství a lesnictví

Mgr. Petr Lhotka dne podpis
386 720 802

lhotka@kraj-jihocesky.cz

Datum: 1. 4. 2021

Rozhodnutí
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán podle § 77
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle § 67 odst.
1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rozhodl podle ust. § 77 odst. 1 správního
řádu takto:

Rozhodnutí Obecního úřadu Horní Stropnice č.j. OUHS1403/2020 ze dne 19. 10. 2020, kterým bylo vydáno
podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 kusu jasanu o obvodu 115 cm a 2 kusy olší o obvodu 110 cm a
135 cm na pozemku p. č. 1031/1 v k.ú. Meziluží a 400 m2zapojených porostů dřevin (olše a vrba) na pozemcích
p.č. 1034/2 a p.č. 1070/1 v k.ú. Meziluží, se v rozsahu pozemků p.č. 1031/1 (1 kusu jasanu o obvodu 115 cm
a 2 kusy olší o obvodu 110 cm a 135 cm) a p.č. 1070/1 (zapojené porosty dřevin) v k.ú. Meziluží se prohlašuje
za nicotné.

Odůvodnění

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel žádost o informace,
týkající se kácení dřevin rostoucích mimo les zejména na pozemcích p.č. 1072/2, p.č. 1070/1, 1069, 1034/2 a
1034/4 v k.ú. Meziluží. V rámci prověřování obdržel zdejší úřad e-mailem kopii rozhodnutí Obecního úřadu Horní
Stropnice (dále jen správní orgán) č.j. OUHS 1403/2020 ze dne 19. 10. 2020 (právní moc ke dni 5. 11. 2020),
kterým bylo povoleno kácení 1 kusu jasanu (obvod 115 cm) a 2 kusů olše (110 cm a 135 cm) na pozemku p.č.
1031/1 v k.ú. Meziluží a dále 400 m2 zapojeného porostu na pozemcích p.č. 1034/2 a 1070/1 v k.ú: Meziluží.
Vzhledem k výše uvedenému si krajský úřad písemností ze dne 8. 2. 2021 vyžádal zaslání předmětného
rozhodnutí a kompletního spisu, které obdržel dne 12. 2. 2021.

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též jen „OZZL" či „nadřízený
orgán"), prostudoval celý spisový materiál a shledal následující skutečnosti.

ávnímu orgánu byla dne 14. 10. 2020 doručena žádost pane
.(dále též žadatel) o povolení kácení třech stromů na pozemku p.č. 1031/1 (nakloněný a prasklý strom), p.č.

1034/2 (odstranění náletů z důvodů obnovy přístupové cesty k pozemku ve vlastnictví žadatele a souseda pana
Nováka). Na pozemcích p.č. 1070/1 a p.č. 1034/2 odstranění náletu a vytvoření pro zřízení vrtu či vyčištění
studny na ploše 20 m x 40 m. Dále byly připojeny výpisy z katastru nemovitostí a zákres umístění dřevin.
Na základě výše uvedených podkladů vydal správní orgán rozhodnutí o udělení souhlasu s kácením, kterým bylo,
s odvoláním na ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon či ZOPK) povoleno panu
kácení 1 kusu jasanu o obvodu 115 cm a 2 kusů olše o obvodu 110 cm a 135 cm na pozemku p.č. 1031/1 v k.ú.
Meziluží. Dále bylo povoleno kácení 400 m2 zapojených dřevin (olše a vrba) na pozemcích p.č. 1034/2 a p.č.
1070/1 v k.ú. Meziluží.
V odůvodnění bylo uvedeno, že správní orgán obdržel dne 19. 10. 2020 žádost o kácení předmětných dřevin.
Podle odůvodnění jsou stromy určené ke kácení z části zaschlé a rozlámané a při pohybu osob by mohlo dojít
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ke zranění padající větví. Kácení keřů bylo odůvodněno přístupem k pozemkům a vytvoření prostoru pro vyčištění 
studně nebo zhotovení vrtu. K předmětným stromům bylo dále uvedeno, že nejsou významným krajinným 
prvkem ani významným estetickým krajinným nebo místním prvkem. Na základě těchto skutečností bylo kácení 
povoleno.
Rozhodnutí obsahovalo řádné poučení o odvolání. Podle přiložené poštovní doručenky bylo rozhodnutí doručeno 
20. 10. 2021 a na rozhodnutí byla vyznačena právní moc ke dni 5. 11. 2021.

Nad rámec tohoto řízení krajský úřad upozorňuje na některé chyby, které ve vydaném rozhodnutí, resp. v řízení 
shledal. Podmínkou pro zahájení správního řízení o žádosti ve smyslu ust. § 44 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) je podání žádosti. Podle ust. § 45 odst. 1 
správního řádu musí mít žádost určité náležitosti. V dokumentu, který správní orgán obdržel, chybí náležitosti 
žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které stanoví ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Konkrétně v žádosti chybělo: specifikace dřevin, které mají 
být káceny, zejména druhy a obvody kmene ve výšce 130 cm (viz ust. § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky).
Správní orgán měl po obdržení neúplného podání vyzvat ve smyslu ust. § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění 
žádosti a případně určit lhůtu pro toto doplnění.
Ve výroku rozhodnutí není uveden pozemek p.č. 1034/1 v k.ú. Meziluží, který byl v žádosti uveden jako jeden 
z pozemků, na kterých je požadováno odstranění zapojeného porostu.
Podle ust. § 8 odst. 1 ZOPK je možné rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydat pouze ze závažných důvodů po 
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. V odůvodnění rozhodnutí jsou sice uvedeny důvody, které 
správní orgán vedly k vydání souhlasu (stromy jsou zčásti zaschlé a rozlámané, při pohybu osob na pozemku 
by mohlo dojít ke zranění padající větví, keře je nutné vykácet z důvodu přístupu k pozemkům a vytvoření 
prostoru pro vyčištění studně nebo zhotovení vrtu), ale k těmto tvrzením není k dispozici žádný podklad (např. 
protokol z místního šetření, ústního jednání atp.). Správní orgán se dále nezabýval otázkou uložení náhradní 
výsadby ve smyslu ust. § 9 ZOPK. Z výše uvedeného je patrné,- že odůvodnění rozhodnutí nesplňuje požadavky 
vyplývající z ust. § 68 odst. 3 správního řádu.
Další informace k ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby lze nalézt 
také na internetových stránkách Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/, a to pod záložkou Životní 
prostředí, v sekci Příroda, krajina, druhová ochrana.

Na základě výše zmíněných skutečností oznámil zdejší správní orgán zahájení řízení o prohlášení nicotnosti 
rozhodnutí účastníkům vyznačeným na předmětném rozhodnutí správního orgánu. Řízení bylo zahájeno dne 16. 
3. 2021 podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád) doručením oznámení žadateli (účastník podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu). Dále bylo zahájení 
řízení dáno na vědomí Obecnímu úřadu Horní Stropnice, který rozhodnutí vydal a České inspekci životního 
prostředí, jako kontrolnímu orgánu na úseku ochrany přírody. V textu oznámení bylo chybně uvedeno, že se 
jedná o pozemek p.č. 1034/1 (správně mělo být p.č. 1031/1). Účastníci řízení byli poučeni o možnosti seznámit 
se s podklady a informováni o tom, že se vydání rozhodnutí předpokládá po 26. 3. 2021.

Podle ust. § 78 odst. 1 správního.řádu se nicotnost rozhodnutí zjišťuje v řízení z moci úřední kdykoliv. Za nicotné 
je podle ust. § 77 odst, 1-správního řádu označeno rozhodnutí, k jehož vydání nebyl vydávající správní orgán 
příslušný. Vzhledem ktomu, že Obecní úřad Horní Stropnice není podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
příslušný rozhodovat o kácení dřevin rostoucích mimo les na území přírodní památky (příslušným je podle ust. 
§ 77a odst. 3 zákona krajský úřad) bylo nutné vyslovit nicotnost vydaného rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les v rozsahu pozemků p.č. 1031/1 a p.č. 1070/1 v k.ú. Meziluží, které jsou součástí přírodní 
památky Bedřichovský potok (dále též PP Bedřichovský potok, vyhlášené nařízením Jihočeského kraje č. 3/2013 
ze dne 14. 11. 2013. Vydáním rozhodnutí Obecním úřadem Horní Stropnice tak došlo k porušení ústavní 
zásady, podle které lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 
odst. 3 Ústavy České republiky), resp. ust. § 2 odst. 2 správního řádu. Z tohoto důvodu bylo povinností zdejšího 
správního orgánu prohlásit předmětné rozhodnutí v jeho části, nacházející se v PP Bedřichovský potok, za 
nicotné.

Sp. zn.; OZZL 57531/2019/3/peha SS
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se dle ust. § 78 odst. 2 správního řádu nelze odvolat.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru v z. JUDr. Hana Ventilová

zástupce vedoucího odboru

Rozdělovník:

Účastník řízení:

Na vědomí (po nabytí právní moci):
• Obecní úřad Horní Stropnice, Horní Stropnice 68, 374 01 Trhové Sviny + spis
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