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Krajský úřad Zlínského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
 

prostřednictvím 

Obecního úřadu Kostelec u Holešova 

č.p. 58 

768 43 Kostelec u Holešova 
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Kostelec u Holešova 18.10.2020 

 

 

Věc: odvolání proti Rozhodnutí č.j. OUKUH-871/2020 

 

 

Dne 4.10.2020 nám bylo doručeno Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
vydaném Obecním úřadem Kostelec u Holešova dne 24.9.2020 pod č.j. OUKUH-871/2020. 

V zákonné lhůtě 15 dnů podáváme toto 

 

odvolání 
 

proti rozhodnutí o nesprávnosti rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo. 
 

Odůvodnění 
1. Správní orgán se nevypořádal s naším opakovaným požadavkem na doložení objektivního 

a přezkoumatelného posudku kvalifikovaného odborníka pro uváděný důvod „životnost je 
snížena předchozím ořezáním větví“. Požadavek jsme správnímu orgánu zasali dne 

25.8.2020 a 15.9.2020. Správní orgán sice odpověděl přípisem ze dne 3.9.2020 citací 
architektky Ing. Zdeňky Čeleďové, ve kterém ale není odpovídáno na náš požadavek – 

není doložen posudek pro uváděný důvod ke kácení „životnost je snížena předchozím 
ořezáním větví“. 

2. Správní orgán dostatečně nevysvětlil rozdíl obvodu kmene smrku pichlavého uvedený 
v projektové dokumentaci (podměrečných 79 cm) a po přeměření ČIŽP na místě samém 
(97 cm). Důvod uvedený správním orgánem, že se jedná o překlep, je nevěrohodný. 
Prvním důvodem je skutečnost, že uvedením podměrečné hodnoty v projektu nebyl smrk 

pichlavý zařazen do žádosti o kácení stromů a byl by neoprávněně bez správního řízení 
pokácen. Druhým důvodem je, že investor (obec Kostelec u Holešova) si mohl a měl 
ověřit správnost projektové dokumentace. Obec Kostelec u Holešova byla a je k takové 

kontrole dostatečně odborně personálně vybavena v osobě zemědělského inženýra Ing. 
Petra Hlobila zastávajícího funkci místostarosty, resp. v minulosti starosty obce Kostelec 

u Holešova. 
3. Důvod kácení „životnost je snížena předchozím ořezáním větví“ zavedl do správního 

řízení správní orgán, nikoliv žadatel – viz napadené Rozhodnutí č.j. OUKUH-871/2020, 

strana 5: 

„Pojem „životnost je snížena předchozím ořezáním větví“ jako důvod pro kácení je 
definován správním orgánem dle zjištění na místě samém“. 
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Náš několikrát formulovaný požadavek na řádné odůvodnění správním orgánem 
považujeme ve světle těchto skutečností za legitimní a přiměřený požadavek. 

4. Správní orgán se také dostatečně nevypořádal s naší námitkou o účelovosti a 
nevěrohodnosti důvodu ke kácení „životnost je snížena předchozím ořezáním větví“. Obec 

sama provedla ořez smrku pichlavého (ve vlastnictví obce) v období, kdy chod obce byl 

pod vedením zemědělského inženýra. 
 

Žádáme odvolací orgán o přezkoumání Rozhodnutí č.j. OUKUH-871/2020 správního orgánu. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Petr Žůrek, jednatel Aktivní Kostelec z.s.  
tel. 602157010, petr.zurek@bigoriginal.cz  
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