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Čj.: MUKK/32866/2017 Kadaň dne 08.08.2017 
Spisová značka: ŽP/ 128/2017/Čerm  

Spis. zn.: OP 246.10.   

Skart. zn.: V/5  

Vyřizuje: Ing. Petr Čermák  

Tel.: 474 319 556  Rozdělovník 

E-mail: petr.cermak@mesto-kadan.cz  

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, věcně 

příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 odst.1 písm. a), zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále jen „zákon“, 

v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 téhož zákona a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona a místně 

příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., dále jen „správní řád“, rozhodl v 

souladu s ustanovením § 87 správního řádu v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les z důvodu výstavby cyklostezky na p. p. č. 106/318 v k. ú. Prunéřov takto: 

 

napadené rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané odborem 

životního prostředím Městského úřadu Kadaň, dne 14.06.2017 pod Čj.: MUKK/20128/2017, 

kterým byl podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydán souhlas 

s kácením následujících dřevin: 

 

 

k. ú. p. p. č. druh obvod 

Prunéřov 106/318 topol osika (Populus tremula) 120 cm 

k. ú. p. p. č. druhy plocha 

Prunéřov 106/318 

bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus 

tremula) 100 m2 

Městský úřad Kadaň 
Odbor životního prostředí 

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 
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Prunéřov 106/318 

vrba jíva (Salix caprea), bříza bělokorá (Betula 

pendula) 80 m2 

 

  

se ruší 
 

a vyhovuje se v plném rozsahu odvolání podanému dne 17.06.2017, pod Čj.: 

MUKK/25651/2017, odvolatelem  - spolkem Ústecké šrouby z. s., IČO: 04316509, Velká 

Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: 

1. Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČO: 04901592, Mírové 

náměstí 1, 432 01 Kadaň 

2. Severočeské doly, a. s., IČO: 49901982, Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov 

 

Účastník řízení podle § 27 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: 

1. Ústecké šrouby z. s., IČO: 04316509, Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem 

      

Odůvodnění  

 

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny vydal dne 

17.06.2017 rozhodnutí (Čj.: MUKK/20128/2017), ve kterém souhlasí s pokácením dřevin 

rostoucích mimo les na p. p. č. 106/318 v k. ú. Prunéřov, a to na základě žádosti ze dne 

12.05.2017 (Čj.: MUKK/20128/2017). Dne 17.06.2017 bylo na Městský úřad Kadaň 

doručeno odvolání (Čj.: MUKK/25651/2017) od spolku Ústecké šrouby, z. s., který požaduje 

výše uvedené rozhodnutí zrušit. 

Orgán ochrany přírody a krajiny následně dne 20.06.2017 vyzval účastníky řízení – 

Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice a Severočeské doly, a. s. – 

k vyjádření k podanému odvolání. 

Dne 21.06.2017 se správní orgán za účasti referentů odboru výstavby Městského úřadu Kadaň 

účastnil služební pochůzky, na které zjistil, že po vytýčení trasy cyklostezky není trasa 

cyklostezky v kolizi se stromy uvedenými v žádosti a stavba se těchto dřevin nedotýká a tudíž 

není potřeba tyto dřeviny kácet. 

Dne 26.06.2017 správní orgán požádal účastníky řízení – Dobrovolný svazek obcí 

Cyklostezka Prunéřov - Černovice a Severočeské doly, a. s. – o udělení souhlasu k postupu 

dle § 87 správního řádu. Účastníci souhlasy poskytly. 

Na základě vytýčení trasy a zjištění, že trasa cyklostezky se stromy nekoliduje a díky 

poskytnutým souhlasům s postupem dle § 87 správního řádu od účastníků řízení je možné 

vyhovět odvolání spolku Ústecké šrouby, z. s., a rozhodnutí ze dne 17.06.2017 (Čj.: 

MUKK/20128/2017) zrušit. 
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Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1, § 82 a § 83 

odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a 

dále namítne rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 

předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 

Kadaň. 

Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. 

Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. 

Ing. Jiří Frajt 

vedoucí odboru  životního prostředí 

Městský úřad Kadaň 

Rozdělovník: 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: 

1. Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, Mírové náměstí 1, 

432 01 Kadaň 

2. Severočeské doly, a. s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov 

Účastník řízení podle § 27 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: 

1. Ústecké šrouby z. s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem 
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