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 Dle rozdělovníku 

   
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:SR/1709/UL/2019-5 VYŘIZUJE:Šolcová DATUM: 20.8.2019 
 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České Středohoří 
(dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve 
spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen zákon) na základě vlastních zjištění podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen správní řád) 

   oznamuje zahájení správního řízení se  subjektem Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupeným 
přednostou správy tratí Ústí nad Labem Pavlem Juránkem, MBA (dále jen „oznamovatel“), správní 
řízení ve věci zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 odst. 2 zákona. Konkrétně 
se jedná o záměr oznamovatele spočívající v odstranění dřevin (4 kusy olše lepkavé, 5 kusů 
jasanu ztepilého a 11 kusů dubu letního na p.p.č. 730, 830/1 a 740/5 vše v k.ú. Dolní Habartice), 
přičemž zákaz kácení by se týkal 4 kusů olše lepkavé na p.p.č. 830/1 a 740/5 obě v k.ú. Dolní 
Habartice (dle číslování v zaslaném oznámení čísla 1 až 3, levá strana koleje) a 10 kusů dubu 
letního na p.p.č. 830/1 a 730 obě v k.ú. Dolní Habartice (dle číslování v zaslaném oznámení čísla 
6 až 8, pravá strana koleje), vše v ochranném pásmu dráhy na p.p.č. 830/1, 740/5 a 730 vše v k.ú. 
Dolní Habartice. Záměr kácení byl Agentuře oznámen oznamovatelem ve smyslu § 8 odst. 2 
zákona dne 8.8.2019. 

  Oznamovatel je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu. Účastníkem tohoto 
řízení je podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu dále pan Miroslav Svoboda, bytem Alšova 815, 473 
01 Nový Bor. Účastníkem tohoto řízení je podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu dále Obec Dolní 
Habartice, IČO: 00555924, se sídlem Dolní Habartice 178, 407 22 Dolní Habartice, které toto 
postavení vyplývá z ust. § 71 odst. 3 zákona. Dále je o zahájení řízení dle § 70 odst. 2 zákona 
informován spolek Ústecké šrouby, z. s., IČO: 04316509, se sídlem Velká Hradební 322/53, 
400 01 Ústí nad Labem, který dle § 70 odst. 3 zákona může oznámit svou účast písemně do osmi 
dnů, ode dne doručení tohoto oznámení. 

   Na základě doručeného oznámení bylo Agenturou dne 16.8.2019 provedeno k prošetření 
oznámení terénní šetření na shora uvedených parcelách. Bylo zjištěno, že u 10 kusů dubu letního 
(obvody kmenů 194 cm až 416 cm), rostoucích na p.p.č. 830/1 a 730 obě v k.ú. Dolní Habartice, 
dle číslování v zaslaném oznámení čísla 6 až 8, pravá strana koleje není z pohledu zákona dán 
zřejmý důvod k jejich pokácení. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, kmeny jsou rovné, bez 
závažných defektů. Kmeny i koruny jsou typické pro daný taxon, bez anomálií. Koruny jsou pouze 
jednostranně asymetrické následkem opakovaných redukcí větví směřujících k železniční trati. 
Nebyly zjištěny žádné závažné defekty či poškození, které by měly negativní vliv na stabilitu 
dřevin. Bezpečnost na dráze lze zajistit odborným ošetřením stromů, které by spočívalo ve 
zdravotním řezu a lokální redukci větví směrem k překážce, resp. trati. Stromy dle názoru Agentury 
na daném stanovišti především eliminují prašnost a hluk v dané lokalitě a plní ekologicko-
stabilizační funkci. Jsou vysazeny v linii a s ohledem na svou velikost a stáří, vytváří v daném 
místě významný krajinný prvek. Rovněž tak u 4 kusů olše lepkavé (obvody kmenů 82 cm až 135 
cm ), rostoucích na p.p.č. 830/1 a 740/5 obě v k.ú. Doní Habartice, dle číslování v zaslaném 
oznámení čísla 1 až 3, levá strana koleje není z pohledu zákona dán zřejmý důvod k jejich 
pokácení. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, kmeny jsou rovné nebo jen velmi mírně 



 

IČ: 62933591 IBankovníspojení ČNB Praha 1 Ičísloúčtu: 18228–011/0710 Istepanka.solcova@nature.cz I T: 725 729 135 
 

vychýlené, bez závažných defektů. Kmeny i koruny jsou typické pro daný taxon, bez anomálií. 
Nebyly zjištěny žádné závažné defekty či poškození, které by měly negativní vliv na stabilitu 
dřevin. Bezpečnost na dráze lze zajistit odborným ošetřením stromů, které by spočívalo ve 
zdravotním řezu a lokální redukci větví směrem k překážce, resp. trati. Stromy dle názoru Agentury 
na daném stanovišti především eliminují prašnost a hluk v dané lokalitě a plní ekologicko-
stabilizační funkci. U ostatních oznámených dřevin (dle oznámení č. 4 a 5, 5 kusů jasanu ztepilého 
a 1 kus dubu letního, rostoucích na p.p.č. 830/1, 740/5 a 740/5 vše v k.ú. Dolní Habartice) nemá 
Agentura z hlediska zájmů ochrany přírody námitek proti jejich pokácení. Tyto dřeviny (obvody 
kmenů 89 až 140 cm) mají poškozené a prosychající koruny, jejich stav neumožňuje provedení 
stabilizace odborným ošetřením. Z dlouhodobého hlediska jsou na daném stanovišti 
neperspektivní. 

   Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č., oznamuje 
zahájení správního řízení v uvedené věci spolku Ústecké šrouby, z. s., se sídlem Velká Hradební 
322/53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 04316509, který uplatnil ve smyslu § 70 odst. 2 zákona u 
Agentury žádost o poskytování informací o zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být 
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. V souladu s § 70 odst. 3 
zákona oznámí tento spolek do osmi dnů ode dne doručení tohoto oznámení svou případnou 
účast v řízení. 

   Účastníci řízení se mohou seznámit s podklady na pracovišti v Ústí nad Labem, Bělehradská 
1308/17, a to  po předchozí domluvě (mob. 725729135, tel. 475258324 p. Šolcová).   
   Účastníci řízení mají v řízení další práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje 
v příloze připojeném Poučení o právech a povinnostech. 

 

Agentura současně dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje 

ústní jednání, 

které se bude konat dne 18.9.2019 od 10:00 hod.  na p.p.č. 830/1, 740/5 a 730 vše v k.ú. Dolní 
Habartice. 

 

Nařízení ústního jednání je v předmětném řízení nezbytné ke splnění účelu řízení a uplatnění práv 
účastníků. 

Agenura současně podle ust. § 54 odst. 3 správního řádu  

 

OZNAMUJE 

konání ohledání na místě  

(p.p.č. 830/1, 740/5 a 730 vše v k.ú. Dolní Habartice) 

Ohledání proběhne dne 18.9.2019 v 10:00 hod na výše uvedených pozemcích. 

 (podepsáno elektronicky) 

 Ing. Petr Kříž, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ 
 SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
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Rozdělovník: účastníci řízení dle § 27 správního řádu 
 

1. SŽDC, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (DS) 
2. p. Miroslav Svoboda, Alšova 815, 473 01 Nový Bor (doporučeně, s doručenkou, do 

vlastních rukou) 
3. Ústecké šrouby z.s., Velká Hradební 322/853, 400 01 Ústí nad Labem (DS) 
4. Obec Dolní Habartice, Dolní Habartice 178, 407 22 Dolní Habartice (DS) 

 
Na vědomí:  

- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha (DS) 
- ČIŽP, OI Ústí n.L., Výstupni 1644, 400 07 Ústí n.L. (DS) 

 
 

Přílohy: Poučení o právech a povinnostech účastíka řízení 
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