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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  
odbor životního prostředí 

oddělení ochrany přírody 

 

 

Vypraveno: Datovou schránkou/Poštou 

 

Dle rozdělovníku 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum: 

MCP8 493694/2022  Ing. Nová / 222805742 14.11.2022 

SZ MCP8 474931/2022/2 
   

Uvědomění o zahájení řízení – účast občanů podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a 

krajiny)  

 

 

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 jako příslušný správní orgán podle § 76 

odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona 

o ochraně přírody a krajiny informuje o zahájení řízení o žádosti o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les na pozemku č. parc. 576/1 k. ú. Střížkov. 

 

Dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

bylo řízení ve věci zahájeno dnem doručení žádosti správnímu orgánu dne 2. 11. 2022. 

Předmětem žádosti o kácení je 22 ks stromů, z toho druh jasan ztepilý v počtu 13 ks, javor mléč 

v počtu 7 ks, červenolistý javor mléč ’Crimson King’ v počtu 1 ks a dub červený v počtu 1 ks. 

Předmětem žádosti o kácení je dále keřový porost o ploše 560 m2 se zastoupením druhů pustoryl 

věncový (80 %), pajasan žláznatý (15 %), bez černý (4 %) a pámelník bílý (1 %). Žadatel 

v obsahu podání uvádí následující důvody: „Žádost podáváme v souvislosti se záměrem na 

zřízení nového pohřebiště situovaného v zadním prostoru hřbitova“. 

 

Dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou občanská sdružení (spolky), 

jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, oprávněny požadovat 

u příslušných orgánů státní správy, aby byly předem informovány o všech zamýšlených 

zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzování 

vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího 

podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.  

 

Na základě ustanovení § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je občanské sdružení 

(spolek) oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 (podání generální žádosti) 

účastnit se řízení podle tohoto zákona, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, 

kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno, v tomto případě má 
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postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení 

jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu 

a současně způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „podepsáno elektronicky“ 

 Václav Knejfl 

 pověřen vedením odboru životního prostředí 

 

 

 

 

Na vědomí 

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o., Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8, DS: hq4xu5r 

Rozdělovník 

Spolek pro Ďáblice, Na Blatech 243/7, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, DS: 4fmjvj4 

Střížkovská občanská solidarita, z. s., Děčínská 475/12, 190 00 Praha 9, DS: ge5v3n9 

Spolek Střížkov 8 – Náš domov, o. s., Česákova 424, 182 00 Praha 8 
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