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Uv�dom�ní o zahájení �ízení 
 
 
 

           M�stský ú�ad Chaba�ovice - odbor st�edisko služeb m�sta, jako orgán státní správy 
p�íslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 zák. �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny, v platném zn�ní, a dle § 61 zák. �. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn�ní, 
obdržel dne 13.7.2017 žádost  Ing. Jany Seká�ové, , 400 01 Ústí nad Labem o 
povolení pokácení nálet�, likvidaci plevelných ke�� na �ásti pozemku p.�.1720/21, k.ú. 
Chaba�ovice. 
Jedná se o celkovou plochu cca 8400 m2. 
 
D�vodem žádosti je navrácení pozemku v restituci a navrácení pozemku do p�vodního stavu, 
tedy vytvo�ení orného  pozemku v celé jeho ploše. 

 
Podle ustanovení § 47 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, v platném zn�ní,  

uv�domuje M�stský ú�ad Chaba�ovice, odbor st�edisko služeb m�sta ú�astníky �ízení, že 
dnem doru�ení žádosti,  bylo v této v�ci zahájeno �ízení o povolení kácení d�evin. 
 

Ú�astníci �ízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona �. 500/2004, správní 
�ád, v platném zn�ní, oprávn�ni navrhovat d�kazy a �init návrhy po celou dobu �ízení až do 
vydání rozhodnutí.  

 

 

 
                                                                          
         
 
 
 
        Luboš Mráz 
       pov. ved. st�ediska služeb m�sta 
 
 
 
 
 
P � í l oha  :   

- Pou�ení o základních právech a povinnostech ú�astník� �ízení  
 
O b d r ž í :  
Ing. Jana Seká�ová, ,  400 01 Ústí nad Labem 
Ústecké šrouby, z.s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem 
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- P�íloha �. 1 k Uv�dom�ní o zahájení �ízení spis. zn. SSM 2016/24/Mr 
 
 

Pou�ení o základních právech a povinnostech ú�astník� �ízení 
podle zákona �. 500/2004Sb., správní �ád 

Práva: 
 
§ 14 
Ú�astník �ízení m�že namítat podjatost ú�ední osob, jakmile se o ní dozví. K námitce se 
nep�ihlédne, neuplatnil-li tuto námitku bez zbyte�ného odkladu. 
§ 33 
Ú�astník si m�že zvolit zmocn�nce. Zmocn�ní k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. 
Plnou moc lze ud�lit i ústn� do protokolu. V téže v�ci m�že mít ú�astník pouze jednoho 
zmocn�nce. 
§ 36 
Ú�astníci jsou oprávn�ni navrhovat d�kazy a �init jiné návrhy po celou dobu �ízení až do vydání 
rozhodnutí, mají právo vyjád�it v �ízení své stanovisko, vyjád�it se k podklad�m rozhodnutí, p�i 
jednání se správním orgánem má ú�astník právo na konzultace s podp�rcem. 
§ 38 
Ú�astníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a to i v p�ípad�, že je rozhodnutí ve v�ci již 
v právní moci. Mohou si �init výpisky a požádat správní orgán o po�ízení kopií spisu nebo jeho 
�ásti. Není-li ú�astník zastoupen, m�že spolu s ú�astníkem nahlížet do spisu i jeho podp�rce. 
§ 41 
Ú�astník �ízení m�že požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení v p�edešlý 
stav). 
§ 61 
Ú�astník �ízení m�že ješt� p�ed skon�ením �ízení požádat správní orgán, aby rozhodnutím na�ídil 
p�edb�žné opat�ení. 
§ 69 
Správní orgán je povinen vydat na požádání ú�astníku �ízení stejnopis rozhodnutí p�ípadn� stejnopis 
výrokové �ásti rozhodnutí. 
§ 72 
Rozhodnutí se ú�astník�m oznamuje doru�ením písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo 
ústním vyhlášením. Ú�astník �ízení se m�že vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí 
vydaných v �ízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se �ízení kon�í, a rozhodnutí, jímž se mu 
v pr�b�hu �ízení ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu. 
§ 80 
Ú�astník �ízení m�že podat žádost o uplatn�ní opat�ení proti ne�innosti v p�ípad�, že došlo 
k uplynutí lh�t pro vydání rozhodnutí. 
§ 131 
Ú�astník �ízení m�že požádat, aby nad�ízený správní orgán p�evzal v�c od p�íslušného správního 
orgánu a následn� v této v�ci rozhodl. 
§ 138 
Ú�astník �ízení m�že požádat správní orgán, aby zajistil d�kaz, je-li d�vodná obava, že 
jej pozd�ji nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi. 
§ 139 
V p�ípad�, že to zvláštní zákon p�ipouští, m�že každý požadovat od správního orgánu, který je 
p�íslušný vydat rozhodnutí nebo podmi�ující úkon, aby mu v písemné form� poskytl p�edb�žnou 
informaci. Zákon stanoví, které údaje lze jako p�edb�žnou informaci požadovat, a to jejich 
taxativním vý�tem. 
§ 140 
Ú�astník �ízení m�že požádat, aby správní orgán spojil r�zná �ízení, pokud se týkají téhož p�edm�tu 
�ízení nebo spolu jinak v�cn� souvisejí nebo se týkají týchž ú�astník�, nebrání-li tomu povaha v�ci. 
§ 147 
Správní orgán m�že na žádost ú�astníka �ízení p�ijmout pen�žitou nebo nepen�žitou záruku za 
spln�ní povinnosti, která mu m�že být v �ízení uložena, v p�ípadech, kde to p�ipouští zvláštní 
zákon, m�že složení pen�žité nebo nepen�žité záruky ú�astníkovi na�ídit. 
§ 148 
Ú�astník �ízení se m�že domáhat vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v �ásti v�ci v 
rámci ochrany p�ed ne�inností správního orgánu. 
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Povinnosti: 
 
§ 8 
Dot�ená osoba je povinna bezodkladn� upozornit správní orgán na skute�nost, že u více správních 
orgán� probíhá sou�asn� více postup� souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dot�ené osoby. 
§ 36 
Ú�astník �ízení nebo jeho zástupce je povinen p�edložit na výzvu oprávn�né ú�ední osoby pr�kaz 
totožnosti. Co se rozumí pr�kazem totožnosti je uvedeno v zákon�. 
§ 50 
Ú�astníci �ízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu p�i 
opat�ování podklad� pro vydání rozhodnutí veškerou pot�ebnou sou�innost. 
§ 52 
Ú�astníci �ízení jsou povinni ozna�it d�kazy na podporu svých tvrzení. T�mito návrhy není správní 
orgán vázán. 
§ 54 
Ten, kdo má u sebe v�c pot�ebnou k provedení d�kazu, je povinen ji p�edložit správnímu orgánu 
p�ípadn� strp�t ohledání v�ci na míst�. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon. 
§ 59 
Správní orgán p�edvolá osobu, jejíž osobní ú�ast p�i úkonu v �ízení je k provedení úkonu nutná. 
P�edvolaný je povinen se na p�edvolání dostavit, p�ípadn� se z úkonu ze závažných d�vod� 
omluvit. 
§ 61 
Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajišt�ní v�ci, je povinna tuto v�c správnímu orgánu 
vydat. Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovoln�, m�že být p�edm�tná v�c 
správním orgánem od�ata. 
§ 62 
Ú�astníci �ízení, jakož i další osoby jsou v �ízení povinny nezt�žovat postup správního orgánu, 
chovat se tak, aby svým jednáním nerušili po�ádek, dostavit se na p�edvolání (pokud se p�edem ze 
závažných d�vod� neomluvili) a uposlechnout pokyn� ú�ední osoby. V p�ípad� nespln�ní t�chto 
povinností jim m�že správní orgán uložit po�ádkovou pokutu až do výše 50.000,-K�. Po�ádkovou 
pokutu lze uložit i tomu, kdo u�iní hrub� urážlivé podání. 
 
 
 




