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 Sdělení informace 

 

o zahájení řízení o povolení kácení dřevin podle §70 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny v platném znění 
 
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu Městské části Praha 20, se sídlem Jívanská 647, 
193 00 Praha – Horní Počernice, jako příslušný správní orgán ochrany přírody podle §75 odst. 1 
písm. a) a §76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) oznamuje občanským sdružením (spolkům), které mají 
u Odboru životního prostředí a dopravy podanou platnou žádost podle § 70 odstavec 2) zákona 
číslo 114/1992 Sb., že zahájil správní řízení ve věci ochrany přírody a krajiny. Pokud spolky 
písemně oznámí svou účast do 8 dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem 
zahájení řízení oznámeno, jsou oprávněny za podmínek podle § 70 odst. 2) „zákona“ účastnit se 
správního řízení.  

Dnem sdělení informace o zahájení řízení se dle §70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. rozumí první 
den jejího zveřejnění na úřední desce Úřadu MČ Praha 20 a současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  

Na základě výše uvedeného Odbor životního prostředí a dopravy oznamuje, že obdržel žádost o 
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to konkrétně: 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o 
obvodu kmene 83 cm (měřeno ve výčetní výšce 130 cm nad zemí) na pozemku parc. č. 3246/1 
v k. ú. Horní Počernice (centrální dvouřadé stromořadí v ulici Jeřická). Žádost o kácení je 
odůvodněna zhoršeným zdravotním stavem dřeviny, přítomností dřevokazných hub a hrozícím 
rizikem vzniku škod na majetku a zdraví osob, i na přilehlé komunikaci.      

Žádost byla podána na ÚMČ dne 3. 10. 2019 pod Sp.zn.. SZ MCP20 018614/2019. Vlastníkem 
předmětného pozemku je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, 100 00 Praha 1, 
pozemek byl svěřen do správy Městské části Praha 20, jejíž odbor místního hospodářství je 
zároveň žadatelem. 

Podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení v dané věci. 
 
 
 

    Mgr. Věra Bidlová 
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy 

- OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA -  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 8 dnů na úřední desce Úřadu MČ Praha 20 a 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. vyvěšeno po dobu minimálně 8 dnů na 
elektronické úřední desce Úřadu MČ Praha 20. Osmý den vyvěšení je dnem doručení.  
 
Vyvěšeno dne: ………….. 
 
Sejmuto dne: ……………. 
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