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Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací  

29. dubna 2021 JUDr. Jolana Hulínová KUZL 27862/2021  

Odpověď na žádost o prověření souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení právní a ochrany přírody 
obdrželo dne 27. 4. 2021 žádost vašeho spolku o prověření sdělení Obecního úřadu Kostelec u Holešova  
o nabytí právní moci rozhodnutí č. j. OUKUH-117/2021 a č. j. OUKUH-093/2021. Rozhodnutí Obecního úřadu 
Kostelec u Holešova č. j. OUKUH-117/2021 ze dne 1. 2. 2021 ve znění změny provedené rozhodnutím o 
odvolání Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 12321/2021 ze dne 3. 3. 2021  nabylo právní moci dne 
5. 3. 2021. Druhé rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova č. j. OUKUH-093/2021 ze dne 26. 1. 2021 
ve znění změny provedené rozhodnutím o odvolání  Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 15163/2021 
ze dne 10. 3. 2021 nabylo právní moci dne 15. 3. 2021. Sdělení Obecního úřadu Kostelec u Holešova, že obě 
rozhodnutí nabyla právní moci jako celek datem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského 
kraje o odvolání vašeho spolku podaných proti těmto rozhodnutím je správné. Je tomu tak ze dvou důvodů: 
Jednak váš spolek v odvolání proti oběma rozhodnutím o povolení kácení rozporoval nejen část výroku o 
náhradní výsadbě, ale také rozsah stromů určených ke kácení z důvodů neprovedení tahových zkoušek, které 
by odhalily skutečné množství nestabilních dřevin, což je námitka proti postupu správního orgánu v řízení o 
povolení kácení dřevin. Odvolací orgán přezkoumává podle  § 89 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. nejen soulad 
napadeného rozhodnutí  s právními předpisy, ale  rovněž řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo a 
správnost rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání. Proto byly ve výroku obou rozhodnutí o 
odvolání současně se změnou části výroků prvostupňového orgánu týkajících se náhradní výsadby, potvrzeny 
ve zbytku obě odvoláním napadená rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova  č. j. OUKUH-117/2021 
a č. j. OUKUH-093/2021. Proto obě rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova č. j. OUKUH-117/2021 
a č. j. OUKUH-093/2021 nabyla právní moci ve stejný den jako rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu 
Zlínského kraje č. j. KUZL 12321/2021 a č. j. KUZL 15163/2021. 

V odpovědi Krajského úřadu Zlínského kraje č. j.  KUZL 20857/2021 ze dne 6. 4. 2021 na žádost vašeho 
spolku o informace  byly pod body 3. a 4. uvedeny chybné informace. Tyto chybné informace jsem Mgr. 
Pospíšilové, která odpověď zpracovala, poskytla já sama, za což přijměte prosím moji omluvu.  

 

 

 

 

JUDr. Jolana Hulínová 

vedoucí oddělení 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
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