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ROZHODNUTÍ
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“), rozhodla podle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“) takto:
v rámci správního řízení o zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 odst. 2 zákona.
Konkrétně se jedná o záměr odstranění dřevin (4 kusů olše lepkavé, 5 kusů jasanu ztepilého a 11
kusů dubu letního) v ochranném pásmu dráhy na p.p.č. 830/1, 740/5 a 730 vše v k.ú. Dolní
Habartice, zahájeného z moci úřední dle ust. § 8 odst. 2 zákona, vedeného pod sp. zn.
SR/1709/UL/2019 vydává
předběžné opatření,
kterým se subjektu 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“), jakožto účastníku předmětného řízení o zákazu kácení
dřevin rostoucích mimo les
přikazuje
zdržet se činnosti spočívající v: pokácení 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).
O D Ů V O D N Ě N Í:
Agentura obdržela dne 8.8.2019 oznámení oznamovatele dle § 8 odst. 2 zákona, týkající se
záměru odstranění dřevin (4 kusů olše lepkavé, 5 kusů jasanu ztepilého a 11 kusů dubu letního)
v ochranném pásmu dráhy na p.p.č. 830/1, 740/5 a 730 vše v k.ú. Dolní Habartice. Při terénním
šetření dne 16.8.2019 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
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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. Dolní 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 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 dřeviny (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 stromy (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. V rámci zahájeného řízení bude požádán Drážní úřad v Praze o
vydání závazného stanoviska.
S ohledem na shora uvedené přistoupila Agentura v rámci probíhajícího řízení sp. zn.
SR/1709/UL/2019 o zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les k vydání předběžného opatření dle
§ 61 odst. 1 správního řádu, a to z důvodu nezbytnosti zajistit okamžité zastavení shora uvedené
činnosti na předmětném pozemku. Toto předběžné opatření ve smyslu § 61 odst. 3 správního řádu
pozbývá účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí ve věci samé, tj. rozhodnutí o zákazu činnosti podle §
8 odst. 2 zákona, stane vykonatelným.
P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa
CHKO České středohoří na adrese uvedené v záhlaví). V případě, že písemnost bude uložena u
provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí,
nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je třeba podat s potřebným
počtem stejnopisů, jeden pro správní orgán a jeden pro každého účastníka řízení, tedy v počtu 4
stejnopisů. Podle § 61 odst. 2 správního řádu podané odvolání nemá odkladný účinek.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

(podepsáno elektronicky)
Ing. Petr Kříž, v. r.
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Ústecké šrouby z.s., Velká Hradební 322/853, 400 01 Ústí nad Labem (DS)
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ČIŽP, OI Ústí n. L., Výstupni 1644, 400 07 Ústí n. L. (DS)
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