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 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 
Vážení zástupci spolků, 
 
Odbor dopravy a životního prostředí, odd. správních činností, Úřadu městské části Praha 6, jako 
věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody 
a krajiny“), “), ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, a v rozsahu podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel následující žádost o 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny: 
 

 Městská část Praha 6, IČ: 000 63 703, zastupující Hlavní město Prahu, požádala dne 
05.12.2017 o povolení ke kácení 2 exemplářů lípy srdčité o obvodu kmenů 233 a 247 cm  
(měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), rostoucích na Bachmačském náměstí v Praze 6 na 
pozemku parc. č. 4025, kat. území Dejvice, a to z důvodu špatného zdravotního stavu a 
z bezpečnostních důvodů. 
  

Shora uvedená žádost obsahuje potřebné náležitosti podle ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody 
a krajiny a podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, v platném znění. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, bylo dnem doručení žádosti věcně a místně 
příslušnému orgánu ochrany přírody zahájeno správní řízení ve věci.  
Na základě žádosti spolků a ustanovení § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny správní orgán 
informuje o možnosti účastnit se daného správního řízení, pokud spolek oznámí písemně svou účast 
do osmi dnů ode dne, kdy spolku bylo zahájení tohoto řízení oznámeno, tj. prvním dnem vyvěšení 
na úřední desce. 
 
S pozdravem a poděkováním za zájem o životní prostředí 
 
 
(„otisk úředního razítka“) 
 
 
RNDr. Jiří Nohejl v. r. 
referent ochrany přírody a krajiny 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: 16.07.2018                                  Sejmuto dne: 
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