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Rozhodnutí o povolení k pokácení 101 ks topolu kanadského (Populus canadensis), 7 ks 
břízy bělokoré (Betula pendula), 1 ks vrby křehké (Salix fragilis), 1 ks javoru klen (Acer 
pseudoplatanus) a 1 ks dubu letního (Quercus robur) rostoucích na p. p. č. 384/1 a 384/6 
v k. ú. Jenišův Újezd.  
 
Městský úřad Bílina, obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 2 odst. 1 zákona     
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany 
přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb.,                
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků, posoudil podle § 8 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon) žádost o povolení k pokácení dřevin 
rostoucích mimo les, kterou dne 16. 08. 2017 podala společnost   
 
Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 499 07 962 
 
(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení 
 

I. p o v o l u j e 
 
Kácení 101 ks topolu kanadského (Populus canadensis) o obvodu kmenů 10x80 cm, 5x81 
cm, 82 cm, 4x84 cm, 86 cm, 88 cm, 3x87 cm, 93 cm,  97 cm, 20x100 cm, 5x101 cm, 12x102 
cm, 102 cm, 2x104 cm, 106 cm, 107 cm, 8x125 cm 2x157 cm, 219 cm, 222 cm, 4x225, 227 
cm, 229 cm, 5x230 cm, 232 cm, 236 cm, 2x238 cm, 241 cm, 2x250 cm, 276 cm a 1x282 cm, 
7 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 81 cm, 2x82 cm, 83 cm, 85 cm, 145 
cm a 156 cm, 1 ks vrby křehké (Salix fragilis) o obvodu kmene 157 cm, 2 ks javoru klen 
(Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 81cm a 83 cm a 1 ks dubu letního (Quercus robur) 
o obvodu kmene 82 cm rostoucích na p. p. č. 384/1 a 384/6 v k. ú. Jenišův Újezd. Kácení 
bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 1. do 31. 3. nebo od 1. 11. do 31. 12.  
příslušného  kalendářního  roku, nejpozději však do konce roku 2018. 
 
V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení 
jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu 
jakýmkoli způsobem (nutnost dodržování ust. § 5a zákona). Aktuálně před kácením dřevin     
je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků, 
zejména v období od 1. března do 31. března. 
   
 
 
 



II. ú k l á d á 
 
povinnost podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona, provedení náhradní výsadby za účelem 
kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením dřevin dle bodu I. výrokové části tohoto 
rozhodnutí způsobené vykácením výše uvedených dřevin. Náhradní výsadba bude umístěna 
na pozemcích města včetně rozvojové péče takto: 
 

1) náhradní výsadba bude provedena na vlastní náklady žadatele nejpozději do konce 
roku 2020 na pozemcích v územní působnosti MěÚ Bílina  

2) bude vysazeno celkem 336 ks listnatých stromů (obvod kmene 12 – 14 cm)   
3) orgán ochrany přírody po dohodě s vlastníkem pozemků určí žadateli místa pro 

výsadbu a druh dřevin 
4) dřeviny budou vysazovány po skupinách dle pokynů správního orgánu až do výše 

stanoveného počtu a do konce stanoveného období 
5) vždy nejpozději jeden měsíc před realizací výsadby skupiny dřevin předloží žadatel 

správnímu orgánu ke schválení projekt náhradní výsadby včetně rozvojové péče 
6) dřeviny budou vysázeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Po 

dobu tří let bude zajištěna rozvojová a pěstební péče o vysazené dřeviny, která bude 
spočívat v zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty 
kmene chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce, odplevelování, výchovném řezu, 
opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně 
výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období 

7) po uplynutí rozvojové a pěstební péče bude výsadba dřevin předána v době vegetace 
(červen – srpen) do běžné  údržby vlastníkovi pozemku, k předání výsadby bude  
přizván i správní  orgán ochrany přírody a krajiny  

8) výsadba dřevin i rozvojová péče budou odpovídat ČSN DIN 18916 a ČSN DIN 18919 
a kvalita použitých dřevin bude odpovídat  příslušným  ČSN 

9) výsadba dřevin a následná péče bude provedena v souladu se standardem péče o 
přírodu a krajinu SPPKA_02-001_2013 Výsadba stromů (dostupné na 
http://stndardy.nature.cz) 

10) Kácení bude realizováno v době od 1. 11. Do 31. 12. nebo od 1. 1. do 31. 3. 
příslušného kalendářního roku, nejpozději však do konce roku 2018 

 
Účastník řízení: 
Severočeské doly a.s., B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov 
Město Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ 266230 
Ústecké šrouby, z. s., Velká hradební 322/53, Ústí nad Labem  400 01 
      
Odůvodnění: 
Dne  18. 08. 2017  podala společnost Severočeské doly a.s., B. Němcové 5359, 430 01 
Chomutov, IČ 49901982 (dále jen žadatel) k odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
žádost o povolení kácení dřevin předpolí dolu Bílina v k. ú. Jeníšův Újezd. Odstranění dřevin 
je dáno postupem dolu Bílina a plánovanou hornickou činností povolenou rozhodnutím OBÚ 
Most č.j. 3636/95 z 18. 12. 1995, vycházející ze stávajícího roztěžení ložiska a plynule 
navazující na přípravné, dobývací a zakládací práce prováděné na tomto lomu. K žádosti 
byly doloženy veškeré náležitosti požadované zákonem. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les v územní působnosti Městského úřadu Bílina. MěÚ Bílina oznámil 
účastníkům řízení a občanskému sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu a Brno 
a spolku Ústecké šrouby,  z.s., kteří uplatnili u zdejšího úřadu žádost o poskytování informací 
ve smyslu § 70 odst. 2 zákona. Zahájil řízení ve věci a umožnil současně nahlédnutí do 
podkladů řízení a stanovil termín pro vyjádření. Občanské sdružení se ve stanovené lhůtě 
nepřihlásilo jako účastník řízení. Spolek Ústecké šrouby z.s., se přihlásil do řízení jako 



účastník v předmětném řízení. Nikdo z účastníků řízení nevyužil možnosti nahlédnout do 
podkladů rozhodnutí. 
 
Dřeviny navržené ke kácení rostou na pozemcích žadatele, mimo obydlenou oblast na 
odlehlé části v předpolí lomu a byly hodnoceny jako celek. Vzhledem k tomu, že se jedná      
o dřeviny rostoucí těsně u sebe s prolínajícími korunami, byl vyhodnocen estetický význam 
dřevin jako nízký. Znalost předmětných stromů určených ke kácení, vyplynula z úřední 
činnosti při rozhodnutích vydaných v předešlých řízení. Zájmové území likvidace zeleně        
je dáno hranicí „otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 – 2030“ a proto není 
možné záměr provést na jiném místě. Dřeviny navržené k odstranění jsou v průměrném, 
některé i zhoršeném zdravotním stavu, u několika jedinců s výskytem plodnic hub                  
a výskytem tlakových vidlic, četné dutiny mohou poskytovat biotop pro různé druhy ptáků      
a bezobratlých, proto byl funkční význam vyhodnocen jako vysoký. Severočeské doly a.s., již 
v současné době provádí rozmisťování ptačích budek na vhodných již rekultivovaných 
plochách jako náhradu doupných stromů pro potřeby hnízdění ptáků. Jelikož se jedná,          
o nepůvodní dřeviny (topol kanadský) s negativními účinky na domácí druhy a silnou 
schopností šíření, převažují tyto negativní vlivy nad pozitivní funkcí – funkční. U mladších 
jedinců se jedná o dřeviny, které nebyly v prostoru cíleně vysazeny (náletové dřeviny). 
Koruny dřevin se cca u ¾ jedinců dotýkají, případně prolínají a z tohoto důvodu není 
dostatečný prostor pro rovnoměrný rozvoj korun stromů. Z dlouhodobého hlediska by byly 
dřeviny na svém stanovišti neperspektivní. Kácením vznikne nízká ekologická újma. 

Za účelem kompenzace ekologické újmy, vzniklé vykácením předmětných dřevin                   
a s přihlédnutím k funkčnímu významu a nutnosti kácení byla stanovena náhradní výsadba 
spočívající ve vysazení 336 ks dřevin uvedených v bodu 2. výrokové části rozhodnutí. 
Správní orgán stanovil pro uložení náhradní výsadby trojnásobek pokácených stromů jako 
dostatečný.  

Tříletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba dostatečná 
k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin. Vzhledem 
k plánované hornické činnosti, dojde k zániku pozemků, na kterých rostou stromy navržené 
ke kácení a z těchto důvodů nemohl správní orgán uložit náhradní výsadbu ve stejné lokalitě, 
ani v její blízkosti a nemohl konkretizovat v rozhodnutí druh dřevin. Umístění náhradní 
výsadby bude rozděleno do několika etap s upřesněním druhu dřevin (navrženy budou 
dřeviny převážně původní) potřeb města a prostorových možností navržených lokalit. 
Z důvodu navržené rozsáhlé náhradní výsadby nemá v současné době město Bílina 
dostatek pozemků pro její umístění, ale v horizontu tří let dojde k uvolnění lokalit vhodných 
pro výsadbu dřevin a tím k splnění povinnosti uložené žadateli. Plnění náhradní výsadby 
bude správním orgánem kontrolováno a o jednotlivých kontrolách bude proveden zápis.  
V roce 2015 povolil orgán ochrany přírody žadateli kácení dřevin v boční části lomu Bílina 
v prostoru bývalého lomu Braňany ze stejných důvodů a zároveň mu uložil náhradní výsadbu 
na území města Bíliny včetně zpracování PD a následné péče. Tato náhradní výsadba 
respektive jednotlivé ucelené výsadby realizované dle pokynů správního orgánu a potřeb 
města byla splněna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poučení : 
Proti tomuto rozhodnutí je možné v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu       
a životního prostředí. Odvolání se podává ve třech stejnopisech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Helena Volfová 
Vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
Obdrží účastníci řízení 
Severočeské doly a.s., B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov 
Město Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ 266230 
Ústecké šrouby, z. s., Velká hradební 322/53, Ústí nad Labem  400 01 
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