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Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:SR/0598/UL/2017-7 VYŘIZUJE:Šolcová DATUM:17.7.2017
UKLÁDACÍ ZNAK: 

   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen ZOPK), vydává podle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění (dále jen správní řád), v řízení o správním deliktu tento

PŘÍKAZ

  Obchodní společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, 
IČ: 250 06 096

se dopustila protiprávního jednání

tím, že v období prosinec 2016 až březen 2017 poškodila skupinu dřevin rostoucích mimo les na 
p.p.č. 2960/23 v k.ú. Střekov. Tím spáchala správní delikt  poškození skupiny dřevin rostoucích 
mimo les podle § 88 odst. 1 písm. c) ZOPK. Za tento správní delikt se jí podle § 88 odst. 1 ZOPK

ukládá pokuta ve výši 500,- Kč
(slovy pět set korun českých).

   Pokuta je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode, kdy se příkaz, proti kterému nebyl podán odpor, stává 
pravomocným rozhodnutím, a to převodem na účet Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, číslo účtu 006015-0018228011/0710 u 
ČNB, Praha, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 53 0598 2017.

Odůvodnění:

   AOPK ČR, RP Ústecko obdržela dne 13.3.2017 podnět občanského spolku Ústecké šrouby, z.o., 
se sídlem Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem podnět k prošetření možného 
poškození dřevin v lokalitě pod železničním mostem v Ústí nad Labem. AOPK ČR, RP Ústecko 
provedla na uvedené lokalitě dne 17.3.2017 šetření, a to za účelem prověření došlého oznámení. 
Bylo zjištěno, že na shora uvedené parcele byla v úseku v blízkosti železničního mostu sejmuta 
vrchní vrstva zeminy, přičemž došlo k mechanickému poškození kmenů několika dřevin a k 
zasažení kořenového systému několika dřevin.

1. trnovník akát ( obvod kmene 129 cm ), přerušen 1 kořen o průměru 7 cm a délce 7 cm
2. lípa ( obvod kmene 44 cm ), přerušen 1 kořen o průměru 0,5 cm a délce 15 cm
3. lípa ( obvod kmene 25 cm ), přerušeny 2 kořeny o průměru 1 cm a délce 35 a 50 cm, 

mechanické poškození báze o velikosti 4 x 5 cm
4. lípa ( obvod kmene 40 cm ), přerušeny 1 kořen o průměru 3 cm a délce 34 cm, mechanické 

poškození báze o velikosti 3 x 10 cm
5. jasan ztepilý ( obvod kmene 99 cm ), přerušen 1 kořen o průměru 1 cm a délce 20 cm a 1 

kořen o průměru 0,5 cm a délce 28 cm
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6. jasan ztepilý ( obvod kmene 88 cm ), 2 mechanické poškození báze, povrchové o velikosti 
16 x 10 cm a 5 x 5 cm

7. lípa ( obvod kmene 24 cm ), velmi drobná, povrchová odřenina, mírné snížení terénu
8. lípa ( obvod kmene 67 cm ), mechanické poškození báze, povrchové o velikosti 4 x 5 cm, 

přerušen 1 kořen o průměru 6 cm a délce 70 cm a 1 kořen o průměru 4 cm a délce 72 cm
9. jasan ztepilý ( obvod kmene 38 cm ), mechanické poškození báze, povrchové o velikosti 5 

x 15 cm, přerušen 1 kořen o průměru 4 cm a délce 55 cm
10. lípa ( obvod kmene 65 cm ), povrchová odřenina, rozměry 30 x 4 cm.

Pokození kořenového systému lze klasifikovat u stromů č. 1, 4, 8 a 9, kdy došlo k přerušení kořenů 
o průměru 3 cm a více.

Sejmutí vrchní vrstvy zeminy bylo provedeno v rámci sanačních prací nařízených ČIŽP OI v Ústí 
nad Labem, jako havarijní znečištění závadnými látkami PCB ( rozhodnutí č.j. 
ČIŽP/44/OOV/SR02/1509850.016/UHS ze dne 26.10.2016 ).
   Na zákldě zjištěných skutečností byla oznámením č.j. SR/0598/UL/2017-5 ze dne 4.5.2017 s 
obchodní společností DEKONTA, a.s. zahájena kontrola  zaměřená na dodržování ZOPK v 
souvislosti se zjištěným poškozením dřevin.
   Dne 15.5.2017 se na AOPK ČR, RP Ústecko dostavila ke kontrole zástupkyně kontolované 
osoby, která výše uvedenou činnost doznala a připustila, že vzhledem ke klimatickcým podmínkám 
při samotné realizaci ( zmrzlá vrchní vrstva zeminy ) byla manipulace s technikou obtížná a mohlo 
dojít k zasažení kořenů a kmenů stromů. Dále uvedla, že terén byl již uveden do původního stavu 
a oset travou. 
   Správní orgán má za dostatečně prokázané, že došlo k porušení § 8 odst. 1 ZOPK a že se 
tohoto porušení zákona dopustila obchodní společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 
273 42 Stehelčeves, IČ: 25006096. Správní orgán při stanovení výše pokuty přihlédl ke 
skutečnosti, že obchodní společnost čin doznala, plně spolupracovala se správním orgánem, 
vyslovila lítost nad svým pochybením a jednalo se o čin nedbalostní. Dále bylo přihlédnuto ke 
skutečnosti, že poškozením kořenového systému 4 stromů nedošlo k narušení ekologických 
vazeb v krajině a rozsah újmy způsobené ochraně přírody a krajiny považuje Agentura za středně 
závažný. Z výše uvedených důvodů byla pokuta stanovena na samé spodní hranici. Vlastník
pozemku může vzniklou situaci řešit či případnou náhradu škody uplatňovat v rámci 
občanskoprávního soudního řízení.

V souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí ČR je 
z uložené pokuty:
50 %, tj. 250,- Kč příjmem SFŽP ČR a
50 %, tj. 250,- Kč příjmem Statutárního města Ústí nad Labem, neboť na jeho území k porušení 
předpisů došlo ( IČ: 00081531, č. účtu: 19-1125411/0100 Komerční banka).

Poučení:

   Proti tomuto příkazu může společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 
Stehelčeves, IČ: 25006096 podat odpor, a to do 8 dnů ode dne jeho oznámení, u podepsaného 
správního orgánu AOPK ČR, RP Ústecko. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a řízení 
pokračuje. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným 
rozhodnutím.

(podepsáno elektronicky)

                  RNDr. Jana Ptáčková , v. r.

                                 VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO
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Rozdělovník: 1. DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves (DS)
2. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 

(DS)
3. Statutární město Ústí nad Labem (DS)
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