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Značka spisu
P10-04576Il20I2

Yážený pan
Doc. Ing. ZbynékPlzák
Mrštíkova 235128
100 00 Praha 10

USNESENÍ
zda osoba je či není účastníkem íízení

Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rczvoje (dále jen OŽD
P10), jako věcně amístně příslušný správní orgán nazákladě vyhlášky HMP č.55/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, podle ustanovení § 76
odst. 1 písm. a) zákona č.II4|I992 Sb., oochraně přírody akrajiny, ve znění pozdějších
předpisů(ciáiejenZOPK),avsouladus§28odst. la§76zékonaě.50012004Sb.,správní
řád (dálejen správní řád), vydáváusnesení, že:
pan Doc. Ing. Zbyněk Plzák, nar. 25.06.1943, Mrštíkova 235128, 100 00 Praha 10, ve
smyslu § 27 odst. 2 správního řádu

Naše značka Vfizuje/liŇa
R68/P10-067215l20I2N oj Ing. Vojáčkova/S00

v praze dne

20l2-06-28

les - lípy malolisté (Tilia cordata),
zemi, na pozemku parc,č. 99714,k.ú.

je účastníkem

řízeni o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
s obvodem kmene 200 cm, měřeném ve 130 cm nad
Strašnice, při ulici Mrštíkova.

odůvodnění

Dne 26.04.2012byla pod ěj. Pl0-05761 12012 správnímu orgánu doručena žádost o umožnění
účasti pŤi řízení o povolení kácení lípy v ulici Mrštíkova", pana Doc. Ing. Zbyřka Plzáka,
Mrštíkova 235128, 100 00 Praha 10. Na zékladé této žádosti byla žadateli dne 29.05.2012 pod
čj P10-004576112012 zaslánaýzva o doplnění žádosti o umožnění úěasti při řízení. Správní
orgán požadoval doplnit doložení a stanovení na jakých právech bude žadatel případným
pokácením dřeviny dotčen.
Dne 12.06.2012 pod čj. PI0-062678120I2 bylo správnímu orgánu doručeno doplnění
kvýzvé, kde je mimo jiné uvedeno...: ,,Případným pokácením předmětné vzrostlé lípy
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v bezprostřední blízkosti mého domu budu dotčen na svém právu na příznivé životní prostředí
garantované čl. 35 odst. ] Ústavy Čn. Pomaby došlo kpokácenívzrostlého stromŮ, kterych
je v dané lokalitě minimum, znamená takovýto lvok podstatný negativní zásah do kvality
životního prostředí v bezprostřední blízkosti nemovitosti, jejímž jsem spoluvlastníkem. Jedná
se tedy nejen o zásah do práva na příznivé životní prostředí a jeho ochranu, ale nepřímo by
znamenala taková negativní změna i snížení kvality bydlení v naší nemovitosti a tím pádem i
její hodnoty,
Dále pokud by došlo kýstavbě plánovaného bytového komplexu, jehož umístění je
předmětem probíhajícího územního řízení, bude dotčený strom fungovat jako přirozená
bariéra mezi stavbou a naší nemovitostí, pomůže výrazně snížit prašnost a hlučnost", na
záklaďě tohoto doplnění správní orgán rozhodl, že se žadatel stává účastníkem výše
zmiňovaného íizení, nebot' doložil na jakých právech bude případným pokácením dřeviny
dotčen,

poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí m:ůže účastník Ťízení podle ustanovení § 81 správního řádu podat
odvolání na odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Úiadu městské části Praha 10, a to
do 15 dnů ode dne jeho oznátmení, počítáno ode dne následujícího doručení, nevyzvednutá
písemnost se považuje za doručenou desátý den od uložení, o odvolání rozhodne Magistrát
hlavního města Prahy. Odvolaní se podává v počtu stejnopisů rovným počtu účastníků plus
jeden a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému roáodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá a v Čem je spatřován Tozpor s právními předpisy nebo nesprávnost roáodnutí nebo
Ťizetrj, jež mu předchazelo. Roáodnutí nabývá právru moci dnem, kdy proti němu nelze
podat odvolaní.

_ -,--:--,

Ing, D h
vedoucí oddělení státní spráry - životni prostředí a doprava

Rozdělovník:

1, Účastník Ťízení:

Doc. Ing. ZbynékPlzák, Mrštíkova 235128,100 00 Praha 10

2. Spis a evidence


