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I. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
přírody (dále jen „krajský úřad“) příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona obdržel dne 23. 8. 2017 žádost fyzické osoby
paní Lucie Filousové Oberthorové, nar. ''''' ''' ''''''', trvalým bydlištěm Vilová 500/18, 100 00
Praha 10 (dále jen „žadatelka“) o povolení kácení 19 ks vzrostlých dřevin rostoucích na pozemku
p.č. 294/1 v k.ú. Lukášov, který je součástí území přírodní památky Lukášov.
Konkrétně se jedná o povolení kácení:
11 ks břízy bělokoré o obvodech kmenů: 115, 110, 115, 95, 116, 110, 90, 108, 85, 156 a 112 cm,
1 ks jasanu ztepilého dvojkmene o obvodech kmenů: 130+120 cm,
7 ks javoru mléče o obvodech kmenů: 90+125, 86, 92, 120, 80+37, 115+70 a 97 cm měřených ve
výšce 130 cm nad zemí.
V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) se tímto
o z n a m u j e,
že dnem doručení žádosti správnímu orgánu, tj. dnem 23. 8. 2017 bylo ve věci
z a h á j e n o ř í z e n í.
Správnímu orgánu jsou známy všechny potřebné údaje k dané věci, proto upouští od místního
šetření a ústního projednání žádosti.
Účastníci řízení mají právo seznámit se s podklady řízení a mohou své připomínky a námitky
uplatnit nejpozději do termínu stanoveného níže usnesením. Mohou tak učinit na Krajském úřadu
Libereckého kraje, 11. patro, č. dveří 1121, a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin,
v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel. 485 226 422). Krajský úřad stanovil lhůtu pro
vyjádření, která je uvedena níže v usnesení.
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II. USNESENÍ
Krajský úřad příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona, určuje podle ustanovení § 39
odst. 1 správního řádu účastníkům řízení k navržení důkazů a jiným návrhům
lhůtu do 10 dní ode dne doručení tohoto oznámení.
Účastníky správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Lucie Filousová Oberthorová, nar. '''''' '''' '''''''''''', Vilová 500/18, 100 00 Praha 10
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 23. 8. 2017 žádost o povolení kácení dřeviny rostoucích mimo les dle § 8
odst. 1 zákona. Jedná se o 19 ks vzrostlých dřevin rostoucích na pozemku p.č. 294/1 v k.ú. Lukášov
v majetku žadatelky, který je součástí území přírodní památky Lukášov.
Konkrétně se jedná o povolení kácení:
11 ks břízy bělokoré o obvodech kmenů: 115, 110, 115, 95, 116, 110, 90, 108, 85, 156 a 112 cm,
7 ks javoru mléče o obvodech kmenů: 90+125, 86, 92, 120, 80+37, 115+70 a 97 cm,
1 ks jasanu ztepilého dvojkmene o obvodech kmenů: 130+120 cm měřených ve výšce 130 cm nad
zemí.
Důvodem kácení je obnova louky, tj. opatření na zlepšení předmětu ochrany přírodní památky
Lukášov, dle platného plánu péče o toto chráněné území.
Občanská sdružení dle § 70 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou
účast písemně do osmi dnů ode dne zveřejnění zahájení řízení na digitální úřední desce krajského
úřadu.
Účastníci správního řízení dle § 27 správního řádu:
Lucie Filousová Oberthorová, nar. ''''''' ''''' '''''''''''', Vilová 500/18, 100 00 Praha 10
Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí ČR a to ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho doručení podáním u Krajského úřadu Libereckého kraje. Podané odvolání nemá podle ust.
§ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Radka Vlčková
vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody
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