OBECNÍ ÚŘAD ………..
adresa
č.j.:
sp. a skart.znak: ……………..
úřední osoba:(ten kdo odpovídá za písemné vyhotovení)………………
oprávněná osoba:
tel.:
e-mail: ……@.........cz
datum vyhotovení

Rozhodnutí
Obecní úřad ……..………, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
podle § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
ochraně přírody a krajiny), ve věci žádosti paní/pana………………, datum narození,
bytem………….………....................…(v případě právnické osoby je třeba uvést
přesný název, sídlo a IČ), o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny po provedeném správním řízení v souladu s ust. § 44 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění - dále jen správní řád,
rozhodl v souladu s ust. § 67 správního řádu a § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny takto:
Výrok č. I:
Obecní úřad ….jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
povoluje
kácení dřeviny – druh, obvod ve výši 1,3 m, na pozemku parc. č. …..k. ú. ……
při splnění těchto podmínek:
1.
2.
3.
Výrok č.II: (Používá se jen pokud se ukládá náhradní výsadba)
Obecní úřad ..... podle § 9 zákona o ochrany přírody a krajiny ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin žadateli ukládá provést
náhradní výsadbu ….(počet kusů) .........(druh dřeviny) ..... na pozemku/pozemcích
parc.č. ….. v k.ú. …….v termínu do ……..
Současně se žadateli ukládá následná péče o vysazené dřeviny v délce …(max. 5
let).
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. …………………………………..
2. ...............................................

Odůvodnění
Na základě žádosti paní/pana …………………. ze dne …… bylo tímto dnem
zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřeviny/dřevin ………..na pozemku
parc. č. …… v k. ú. …...............….. podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny.
(Tuto část je třeba upravit dle vlastního případu, uvést co bylo v rámci řízení
provedeno, jaké důkazy byly provedeny, jak byly posuzovány. Z odůvodnění je
třeba vyčíst, proč správní orgán rozhodl tak, jak rozhodl.)
např.:
K žádosti bylo doloženo ................ Orgán ochrany přírody posoudil návrhy účastníků
řízení a vypořádal je takto.... Vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřeviny/dřevin bylo provedeno s tím, že …………. Po provedeném posouzení stavu
dřeviny a místě samém dne
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným
prostřednictvím Obecního úřadu ………. V podaném odvolání se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává
v počtu……… (uvede se počet stejnopisů). Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad …….. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(otisk úředního razítka-kulaté a podpis)
Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
………………………………………………………………
Funkce nebo služební číslo
…………………………………….
Rozdělovník
- účastníci řízení - doporučeně do vlastních rukou:
- občanská sdružení:
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