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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

USNESENÍ 

o stanovení lhůty pro podání návrhů  
a o moţnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

 
 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí jako 
věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 61 odst. 1 písm. b) a § 64 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění a podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a ve spojení s § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“) rozhodl následovně. 
 
Správní orgán na základě ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určuje lhůtu  
 

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, 
 

po kterou mohou účastníci řízení činit úkony ve věci zásahu do významného krajinného prvku vodního toku, 
a to pravého přítoku Kozrálky v ř. km 6,50, úsek 0,000 - 1,460 ř. km a pravého přítoku Kozrálky v ř. km 5,80, 
úsek 0,000 - 0,150 ř. km v k. ú. Prusinovice. Účastníci řízení se mohou ve stanovené lhůtě vyjádřit  
k podkladům rozhodnutí, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy podle § 36 správního řádu.  
 
Po tomto termínu bude vydáno rozhodnutí ve věci. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 
42196451, Správa toků oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, kterou na základě plné 
moci jedná Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno - Komín, IČO 62548115 

 
Odůvodnění: 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí jako 
příslušný orgán ochrany přírody zahájil 16.03.2017 po doručení žádosti od pana Ing. Vladimíra Kypeta, 
Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno - Komín, IČO 62548115, který na základě plné moci zastupuje státní 
podnik Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 
42196451, Správu toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, řízení ve věci vydání 
závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku, a to a to pravého přítoku 
Kozrálky v ř. km 6,50, úsek 0,000 - 1,460 ř. km a pravého přítoku Kozrálky v ř. km 5,80, úsek 0,000 - 0,150 
ř. km v k. ú. Prusinovice, kde budou provedeny udržovací práce, především odstranění nánosů a probírka 
dřevinného břehového porostu podle projektové dokumentace "PD Nánosy Prusinovice", při které bude 
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odstraněno 99 ks stromů druh: olše, třešeň, vrba, jilm, lípa, jasan, trnka a 258 m
2
 keřů druh: růže, černý bez, 

hloh, trnka. 
 
Účastníkům řízení v souladu s § 6 správního řádu určil správní orgán přiměřenou lhůtu k vyjádření 
stanoviska, aby věc mohla být vyřízena bez zbytečných průtahů. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání,  
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení  ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, podáním u Městského úřadu Holešov, odboru životního prostředí. První den lhůty je den 
následující po dni oznámení usnesení. Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným 
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Odvolání podané jen proti odůvodnění usnesení je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. 
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Pavla Pšejová v. r. 
referentka odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí 
oddělení životního prostředí 

 
 

 
 
 
 
Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět orgánu 
ochrany přírody. 
 
 
 
 
Ev. č.: 
Vyvěšeno dne: 
Bude sejmuto dne: 
Sejmuto dne: 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
 
 
 
 
 
Obdrţí: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 
42196451, Správa toků oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, kterou na základě plné 
moci jedná Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno - Komín, IČO 62548115 
 
Veřejnou vyhláškou: 
Účastnící řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obec Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice 
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