
                      Magistrát města Ústí nad Labem
                      Odbor životního prostředí

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 499, www.usti-nad-labem.cz

spis. zn. MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/51/ZaJn
č. jedn.: MMÚL/OŽP/OP/159460/2019/ZaJn
č. evid.: 136861/2020
vyřizuje / tel.: Mgr. Zajícová / 475 271 703
e-mail: jana.zajicova2@mag-ul.cz  
v Ústí nad Labem dne 14.5.2020

R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Ústí nad Labem - odbor životního prostředí, jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a ust. § 76 odst. 1 zák. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona) a dle ust. § 61 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

ve věci žádosti o povolení pokácení 16 ex. lípy a 2 ex. javoru, rostoucích na p. p. č. 
4186/1, v k. ú. Ústí nad Labem, ul. Elišky Krásnohorské, 

žadateli statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO 000 81 531, 
zastoupenému panem Romanem Vlčkem, vedoucím oddělení správy, údržby a evidence 
majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem,

I. povoluje
podle ust. § 8 odst. 1) zákona pokácení

15 ex. lípy srdčité (Tilia cordata), s obvody kmenů 205 cm, 192 cm, 238 cm, 161 cm, 211 
cm, 205 cm, 168 cm, 185 cm, 195 cm, 155 cm, 190 cm, 155 cm, 145 cm, 135 cm, 162 cm 
(invent. č. A 01329, A 01331, A 01337, A 01342, A 01344, A 01346, A 01353, A 01378, A 
01380, A 01385, A 01386, A 01387, A 01401, A 01402, A 01405), rostoucích na p. p. č. 
4186/1, v k. ú. Ústí nad Labem, ul. Elišky Krásnohorské,
1 ex. lípy (Tilia sp.), s obvodem kmene 142 cm (invent. č. A 01360), rostoucího na p. p. č. 
4186/1, v k. ú. Ústí nad Labem, ul. Elišky Krásnohorské,
2 ex. javoru mléče (Acer platanoides), s obvody kmenů 138 cm a 145 cm, rostoucích na p. 
p. č. 4186/1, v k. ú. Ústí nad Labem, ul. Elišky Krásnohorské,

II. ukládá
náhradní výsadbu, dle ust. § 9 zákona

31 ex. lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), a zároveň určuje následnou pětiletou péči o 
vysazené dřeviny,

III. stanovuje
dle ust. § 68 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správního řádu, tyto podmínky pro provedení 
kácení a náhradní výsadbu:
 

- kácení bude provedeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejpozději do 
31.10. 2022

- kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tzn. od 1.10. do 31.3. běžného 
roku; kácení může být výjimečně provedeno i v době vegetace za předpokladu, že 
žadatel před započetím kácení nechá provést odborně způsobilou osobou průzkum 
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možného výskytu hnízdících druhů ptactva, případně jiných organismů, a pokácet 
dřeviny bude moci pouze v případě, že se výskyt nepotvrdí

- v případě přistoupení ke kácení v době vegetace žadatel správnímu orgánu před 
zahájením kácení prokazatelně předloží provedení průzkumu (viz výše), včetně jeho 
výsledku

- dřevní hmota 1 ex. lípy srdčité (invent. č. A 01337), u které byl prokázán výskyt 
krasce lipového, bude uskladněna (kmen a kosterní větve s průměrem nad 10 cm), 
podle specifikace uvedené v odůvodnění tohoto rozhodnutí (část II.)

- kácení stromů s invent. č. A 01385 a A 01329 bude, vzhledem k možné přítomnosti 
přezimujících netopýrů, provedeno v časovém úseku březen – duben

- náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 30.4.2023
- vysazené stromy budou vysokokmeny s min. nasazením koruny ve výšce 2,2 m, 

s obvodem kmínku min. 12-14 cm
- stromy budou vysazeny v rámci obnovy aleje v ul. E. Krásnohorské
- výsadbový materiál bude splňovat požadavky dle ČSN 46 4902:1984 Výpěstky 

okrasných dřevin
- výsadba a následná péče bude provedena v souladu se standardem péče o přírodu a 

krajinu Výsadba stromů (dostupné na internetové adrese http://standardy.nature.cz)
- stromy budou ukotveny 3 kůly a důkladně zamulčovány
- dřeviny uhynulé v době následné péče budou bezodkladně nahrazeny novými jedinci 

stejného druhu a velikosti
- v rámci následné péče bude min. jednou ročně provedena kontrola kotvení, kotvení 

nesmí poškozovat strom, úvazky a ochrana kmene proti poškození báze kmene 
nesmí poškozovat kůru, ani bránit tloustnutí kmene; při kontrole bude sepsán protokol

- min. 1x, a to v 5. roce po výsadbě bude kvalifikovanou osobou proveden výchovný 
řez dle specifikace standardu péče o přírodu a krajinu Řez stromů (dostupné na 
internetové adrese http://standardy.nature.cz)

- žadatel dodrží postup, uvedený v doloženém plánu koncepce a péče o alej 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
- Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČO 000 81 531

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
- Stop tunelům, z. s., se sídlem Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 228 

79 552
- Ústecké šrouby, z. s., se sídlem Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 

043 16 509
- Pankrácká společnost, z. s., se sídlem Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha, IČO 266 

66 154

O d ů v o d n ě n í :
I.

Magistrát města Ústí nad Labem - odbor životního prostředí, obdržel dne 25.10.2017 žádost 
statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO 000 81 531, zastoupeného odborem dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, o povolení pokácení 26 ex. stromů rostoucích na p. p. č. 4186/1, v k. ú. Ústí nad 
Labem, ul. Elišky Krásnohorské. Žádost byla odůvodněna špatným zdravotním stavem a 
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zhoršenou provozní bezpečností stromů, a dále plánovanou obnovou aleje, která je 
rozdělená na etapy (včetně doplnění stávajících proluk). 

Uvedeným dnem bylo v této věci zahájeno správní řízení. Vlastníkem tohoto pozemku je 
podle informace z katastru nemovitostí statutární město Ústí nad Labem, kdy žadatel je 
oprávněn k nakládání s tímto majetkem. Obvody kmenů byly žadatelem měřeny ve výšce 
130 cm nad zemí.

Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu jsou dále přihlášené občanské spolky 
podle ust. § 70 odst. 3 zákona, a to občanský spolek Stop tunelům, z. s., se sídlem Na 
Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 228 79 552, spolek Ústecké šrouby, z. s., se 
sídlem Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 043 16 509, a Pankrácká 
společnost, z. s., se sídlem Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha, IČO 266 66 154. 

Dne 11.3.2019 bylo správním orgánem vydáno rozhodnutí se spis. zn. 
MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/24/ResB, o povolení kácení výše uvedených dřevin a zároveň 
byla uložena náhradní výsadba a následná péče o ní. Proti tomuto rozhodnutí podal dne 
3.4.2019 odvolání občanský spolek Pankrácká společnost, z. s., se sídlem Hudečkova 
12/1097, 140 00 Praha, IČO 266 66 154. Odvolání bylo i se spisem postoupeno příslušnému 
odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Ústeckého kraje – odboru životního prostředí a 
zemědělství, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 708 92 156. 
Dne 25.10.2019 obdržel prvoinstanční správní orgán rozhodnutí o odvolání (v právní moci 
dne 30.10.2019), vydané příslušným odvolacím orgánem Krajským úřadem Ústeckého kraje 
– odborem životního prostředí a zemědělství, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 
Ústí nad Labem, IČO 708 92 156, podanému proti rozhodnutí se spis. zn. 
MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/24/ResB, ze dne 11.3.2019, kterým bylo povoleno kácení 26 
ex. stromů, rostoucích na p. p. č. 4186/1, v k. ú. Ústí nad Labem, ul. Elišky Krásnohorské. 
Rozhodnutím o odvolání bylo původní rozhodnutí, se spis. zn. 
MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/24/ResB, v části týkající se kácení 16 ex. lípy a 2 ex. javoru 
zrušeno (viz III. výrok rozhodnutí o odvolání ze dne 24.10.2019) a věc byla vrácena k 
novému projednání z důvodu nejednoznačného odůvodnění kácení předmětných dřevin a 
absencí plánu koncepce další péče o celou alej. 

Na základě výše uvedeného a v souladu s pokynem druhoinstančního orgánu, který je 
uvedený v rozhodnutí o odvolání na str. 9, vyzval správní orgán žadatele dopisem ze dne 
14.11.2019, se spis. zn. MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/42/ZaJn, k doplnění žádosti o 
ucelenou koncepci péče o alej, která se bude věnovat problematice blíže uvedené 
v předmětné výzvě. Správní orgán současně s výzvou rozhodl o přerušení řízení. Dne 
24.1.2020 byl požadovaný plán koncepce péče o alej E. Krásnohorské, včetně zoologického 
průzkumu, doplněn a účastníci byli uvědomeni o pokračování v řízení (dopis se spis. zn. 
MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/48/ZaJn, ze dne 11.2.2020) a současně seznámeni 
s podklady rozhodnutí. 

Všichni účastníci byli v rámci uvědomění o novém projednání ze dne 14.11.2019, se spis. zn. 
MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/42/ZaJn, řádně poučeni o svých právech a povinnostech, 
zejména pak o právu nahlížet do spisu, zúčastnit se místního šetření a navrhovat důkazy a 
činit návrhy po celou dobu řízení, až do vydání rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“). Správní 
orgán po celou dobu řízení neobdržel žádné vyjádření účastníků. K seznámení se spisovým 
materiálem se dostavil dne 24.2.2020 pan Lukáš Blažej, bytem SNP 2355/29, 400 11 Ústí 
nad Labem, nar. 8.5.1996, jakožto zástupce občanského spolku Ústecké šrouby. 

Místní šetření nebylo v rámci nového projednání, vzhledem k opakovaným šetřením v rámci 
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předchozích úseků řízení, provedeno; poslední šetření v rámci odvolacího řízení dne 
14.10.2019, u kterého byl prvoinstanční orgán přítomen (viz protokol z ohledání místa).  

II.

Předmětem řízení je 15 ex. lípy srdčité (Tilia cordata), s obvody kmenů 205 cm, 192 cm, 238 
cm, 161 cm, 211 cm, 205 cm, 168 cm, 185 cm, 195 cm, 155 cm, 190 cm, 155 cm, 145 cm, 
135 cm, 162 cm (invent. č. A 01329, A 01331, A 01337, A 01342, A 01344, A 01346, A 
01353, A 01378, A 01380, A 01385, A 01386, A 01387, A 01401, A 01402, A 01405), 1 ex. 
lípy (Tilia sp.), s obvodem kmene 142 cm (invent. č. A 01360), a 2 ex. javoru mléče (Acer 
platanoides), s obvody kmenů 138 cm a 145 cm. Dřeviny se nacházejí na parcele, která je 
v katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha, se způsobem využití ostatní 
komunikace. Délka aleje je cca 500 m a celkový počet stromů v ní je přibližně 70 exemplářů 
(původní dřeviny, včetně několika nových výsadeb). Alej vede v úvozu historické cesty ve 
svahu, který se zvedá severním směrem. V současnosti alejí prochází asfaltový pěší 
chodník, po obou stranách zakončený betonovou obrubou, která po pravé straně (při 
pohledu zdola nahoru) přechází v zídku vysokou až cca 1 m. Místy jsou v rozšířených 
úsecích rozmístěny lavičky a na několika místech se ze stran připojují další chodníky. Alej je 
důležitou pěší spojkou a je tedy chodci hojně využívána. Frekvence pohybu osob je prakticky 
neustálá. Asfaltový povrch i zídky byly evidentně postaveny v době, kdy alejové stromy již 
rostly; probíhají v těsné blízkosti bází stromů, které byly pro ochranu opatřeny dřevěnými 
rabátky. Povrch půdy v aleji je z větší části zastíněný a porostlý břečťanem, který se pnul i po 
stromech (v minulém roce výhony přesekány). Na stromy, které jsou předmětem tohoto 
řízení, byla při ohledání dne 14.10.2019 pro jejich jednoznačnou identifikaci nasprejována 
inventární čísla; 2 ex. javoru mléče nejsou součástí aleje a tudíž jim inventární čísla nebyla 
v rámci pasportizace zeleně zatím přidělena. Níže uvedené vyhodnocení zdravotního stavu 
jednotlivých dřevin je postaveno na základě informací z pasportu zeleně a z vlastních 
poznatků z ohledání místa dne 14.10.2019; stav dřevin od té doby nezměněn. 

Strom č. 1 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 205 cm (invent. č. A 01405). U 
dřeviny byl zjištěn pokročilý rozpad kosterního větvení a pokročilá hniloba v rozsoše. Mezi 
kosterními větvemi je rozvinutá tlaková vidlice. Koruna silněji prosychá. Zdravotní stav 
stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost nízká. 

Strom č. 2 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 192 cm (invent. č. A 01402). Na 
kmeni je ve výšce cca 0,5 m uzavřená dutina, vytéká odsud bakteriální výtok. Dřevní hmota 
je v pokročilém stadiu rozkladu díky běžným saproxylickým organismům. Koruna velmi silně 
prosychá a ustupuje (terminál suchý, obrosty ve spodních patrech větví). Zdravotní stav 
stromu je výrazně zhoršený a jeho provozní bezpečnost nízká.  

Strom č. 3 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 238 cm (invent. č. A 01401). 
Koruna stromu velmi silně prosychá a ustupuje; strom odumírá. Dřevní hmota je 
v pokročilém stadiu destrukce vlivem běžných saproxylických organismů (viditelní zejména 
v otevřených ranách). Zdravotní stav stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost 
nízká. 

Strom č. 4 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 161 cm (invent. č. A 01387). 
Koruna silně prosychá a výrazně ustupuje; terminál je odumřelý. Zdravotní stav stromu je 
výrazně zhoršený a jeho provozní bezpečnost snížená. 

Strom č. 5 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 211 cm (invent. č. A 01386). 
Koruna velmi silně prosychá a výrazně ustupuje; zejm. prosychání obvodových partií a 
terminálu. Na kmeni je rozsáhlá rána po vylomené větvi; rána má průměr cca 50 cm a je v ní 
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dutina. V ranách je vidět pokročilá destrukce dřevní hmoty díky běžným saproxylickým 
organismům. Zdravotní stav stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost snížená.  

Strom č. 6 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 205 cm (invent. č. A 01385). 
Jedná se o torzo; koruna silně prosychá a výrazně ustupuje, větve se vylamují. Dřevní hmota 
je v pokročilém stadiu rozkladu vlivem běžných saproxylických organismů. Zdravotní stav 
stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost nízká.  

Strom č. 7 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 168 cm (invent. č. A 01380). 
Koruna silně prosychá a výrazně ustupuje. Dřevina neprosperuje a odumírá. Zdravotní stav 
stromu je výrazně zhoršený a jeho provozní bezpečnost snížená.

Strom č. 8 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 185 cm (invent. č. A 01378). 
Koruna odumírá a ustupuje; vytvářejí se sekundární obrosty ve spodních částech. Terminál 
je kompletně odumřelý, jedná se o torzo. U báze je otevřená rána s dutinou, ve které je vidět 
pokročilá destrukce dřevní hmoty. Zdravotní stav stromu je silně narušený a jeho provozní 
bezpečnost je díky poškození báze nízká.  

Strom č. 9 – lípa (Tilia sp.), s obvodem kmene 142 cm (invent. č. A 01360). Koruna velmi 
silně prosychá a výrazně ustupuje. Strom má díky ořezu v minulosti poškozený habitus a 
v otevřených ranách byla zjištěna pokročilá destrukce dřevní hmoty vlivem běžných 
saproxylických organismů. V nižších partiích koruny jsou sekundární obrosty. Zdravotní stav 
stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost snížená.  

Strom č. 10 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 195 cm (invent. č. A 01353). U 
báze je otevřená rána s pokročilou hnilobou; ta je patrná i výše v ranách po ořezech. Koruna 
výrazně ustupuje, projevuje se obvodové prosychání. Ve výšce asi pěti metrů byla nalezena 
plodnice troudnatce. Zdravotní stav stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost je 
díky poškození báze nízká.  

Strom č. 11 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 155 cm (invent. č. A 01346). Na 
kmeni je dutina s pokročilou destrukcí dření hmoty vlivem běžných saproxylických 
organismů; hniloba je po celém stromě. Koruna je vysoko nasazená a jednostranná. Kmen je 
prohnutý; strom má poškozený habitus. Zdravotní stav stromu je výrazně zhoršený a jeho 
provozní bezpečnost snížená.

Strom č. 12 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 190 cm (invent. č. A 01344). Na 
kmeni jsou mrazové kýly a sekundární obrosty. V koruně, která silně prosychá a výrazně 
ustupuje, je vícenásobné rozvinuté tlakové větvení. Na kmeni i větvích bylo zjištěno 
poškození od datlovitého ptactva. Dřevní hmota je v pokročilém stadiu rozkladu díky běžným 
saproxylickým organismům. Zdravotní stav stromu je silně narušený a jeho provozní 
bezpečnost snížená.  

Strom č. 13 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 155 cm (invent. č. A 01342). U 
báze kmene je rozsáhlá rána s pokročilou destrukcí dřevní hmoty vlivem běžných 
saproxylických organismů; rozklad dřeva je vidět v ranách po celém stromě. Dále na kmeni 
je puklina s vyvinutou dutinou. Koruna silně prosychá a výrazně ustupuje. Zdravotní stav 
stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost snížená.  

Strom č. 14 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 145 cm (invent. č. A 01337). 
Koruna velmi silně prosychá a výrazně ustupuje; projevuje se obvodové prosychání. Dřevní 
hmota je v pokročilém stadiu rozkladu díky běžným saproxylickým organismům; byla zjištěna 
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přítomnost výletových otvorů krasce lipového. V rozsoše jsou dutiny. Zdravotní stav stromu 
je silně narušený a jeho provozní bezpečnost nízká. 

Strom č. 15 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 135 cm (invent. č. A 01331). Na 
kmeni i v místě rozvětvení jsou dutiny s pokročilou destrukcí dřevní hmoty vlivem běžných 
saproxylických organismů. Koruna velmi silně prosychá a dřevina odumírá. Zdravotní stav 
stromu je silně narušený a jeho provozní bezpečnost nízká.

Strom č. 16 – lípa srdčitá (Tilia cordata), s obvodem kmene 162 cm (invent. č. A 01329). Na 
kmeni je rozsáhlá dutina s pokročilou destrukcí dřeva díky běžným saproxylickým 
organismům. Zbytková stěna je cca 5 cm. Koruna silně prosychá a ustupuje; pahýly i po 
nižších řádech větví. Zdravotní stav stromu je silně narušený až havarijní a jeho provozní 
bezpečnost nízká. 

Strom č. 17 – javor mléč (Acer platanoides), s obvodem kmene 138 cm. Kmen se ve výšce 
asi 150 cm rozděluje rozvinutým tlakovým větvením do dvou kodominantních os. Koruna 
výrazně prosychá a je jednostranně dominantní. Koruna je nepravidelná. Zdravotní stav 
stromu je zhoršený a jeho perspektiva v místě do budoucna nízká (je zde zájem na obnově 
lipové aleje).

Strom č. 18 – javor mléč (Acer platanoides), s obvodem kmene 145 cm. Dřevina výrazně 
prosychá. Strom trpí náklonem ve směru nad komunikaci E. Krásnohorské. Koruna je 
nepravidelná. Zdravotní stav stromu je zhoršený a jeho perspektiva v místě do budoucna 
nízká (je zde zájem na obnově lipové aleje). 

Orgán ochrany přírody v průběhu řízení posoudil, zda zájem na pokácení dřevin převyšuje 
konkurující veřejný zájem na jejich zachování. Správní orgán se dále zabýval funkčním a 
estetickým významem dřevin. Funkční význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru 
všech společenských a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., 
jako souboru funkcí ovlivňujících životní prostředí (soubor funkcí dřeviny, ovlivňujících životní 
prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku, či zlepšování mikroklimatu). 
Estetický význam dřevin je pak dán, kromě působení na krajinný ráz a ráz urbanizovaného 
prostředí, jejich působením na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina 
působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy. Atraktivita umístění dřevin 
byla hodnocena podle Metodiky AOPK ČR, Kolařík a kol. (2017) – Oceňování dřevin 
rostoucích mimo les.

Předmětné lípy jsou cílenou historickou výsadbou a jsou součástí oboustranné aleje podél 
pěší komunikace E. Krásnohorské. Lípy mají význam zejména ve smyslu aleje jako celku, 
což spočívá v plnění historické a urbanistické funkci (alej u staré úvozové cesty, rozčlenění 
zástavby, pobytové a rekreační místo, pěší spojovací komunikace), hygienické, meliorační a 
mikroklimatické (protierozní, zvlhčování vzduchu, snižování prašnosti, mírnění teplotních 
rozdílů, uvolňování silic), a ekologické funkce (biotop pro druhy hmyzu, ptáků, drobných 
savců, mikroorganismů). Javory mají díky umístění v aleji (jíž však nejsou součástí 
z historického hlediska) funkce obdobné; jedná se však o náhodně vyrostlé jedince. Zeleň v 
nejbližším okolí představuje stromová i keřová výsadba; jedná se především o běžné taxony 
pro sídlištní zástavbu. 

Správní orgán hodnotil atraktivitu umístění dřevin, která zohledňuje místo, na kterém 
nacházejí. V úvahu přitom byla brána frekvence pohybu osob a důležitost stromů jako 
estetických prvků na daném místě, včetně jejich viditelnosti. Kácené stromy jsou součástí 
stromořadí. Jejich atraktivita umístění je tedy střední. Co se týče estetické hodnoty, tak 
pokud by byly kácené stromy hodnoceny odděleně, mají význam podprůměrný vzhledem 
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k tomu, že u většiny jedinců došlo k degradaci estetické hodnoty díky výraznému prosychání, 
ústupu korun a celkovému odumírání. V kontextu celé aleje se jedná o estetický význam 
vysoký (zejm. vzhledem k délce aleje, velikosti a stáří stromů a zapojení korun do klenby); 
dřeviny určené ke kácení však nerostou vedle sebe, ale jsou roztroušené po celé aleji 
(odstraněním povolených jedinců tedy nevznikne výrazná proluka). V případě dvou javorů je 
estetická hodnota také podprůměrná, zejména díky habituálním defektům (nepravidelné 
koruny, náklon); jejich odstraněním vznikne prostor pro doplnění lipové linie. Odstraněním 
povolených lip dojde v jisté míře k oslabení estetické hodnoty aleje jako celku; to lze 
částečně kompenzovat uloženou náhradní výsadbou. Hlavní zájem žadatele je provést 
v průběhu jednotlivých etap kompletní rekonstrukci aleje a současně zajistit vhodnou péči, 
jak o stávající dřeviny, tak o nově vysazené jedince (plán koncepce je rozepsán v návrhu 
péče o alej – součást spisového materiálu); správní orgán proto v rámci podmínek ve třetím 
výroku tohoto rozhodnutí uložil povinnost postupovat podle žadatelem předloženého návrhu 
a sepsat při pravidelných kontrolách nově vysazených jedinců protokoly, které budou 
v případě potřeby správním orgánem vyžádány k předložení. 

Dřeviny byly v prosinci r. 2019 podrobeny zoologickému průzkumu, se zaměřením na 
entomologii a možný výskyt netopýrů. Průzkum provedl p. Pavel Moravec (entomologický 
průzkum) a Mgr. Michal Porteš (zoologie – obratlovci), AOPK ČR, RP Ústecko – oddělení 
sledování stavu biodiverzity, se sídlem Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice. Na dřevinách 
nebyla zjištěna přítomnost vzácných druhů hmyzu vázaných na staré či mrtvé dřevo; v rámci 
pasportizace však byly nalezeny výletové otvory krasce u lípy s invent. č. A 01337 (řešeno 
níže). V případě možného výskytu drobných obratlovců (zejm. ptáků a netopýrů) byly 
vytipovány stromy s vyšším potenciálem k osídlení; v tomto řízení se jedná o stromy s invent. 
č. A 01329 a A 01385 (na základě toho byla v souladu se zoologickým posudkem žadateli 
uložena podmínka č. 5 ve třetím výroku tohoto rozhodnutí, kterou byl upřesněn termín pro 
vykonání kácení těchto jedinců). U ostatních dřevin (vč. javorů) nebyly nalezeny dutiny, které 
by byly vhodné k osídlení drobnými živočichy, vázanými na takové prostředí (jako jsou 
například ptáci a netopýři). Na stromech nebyla v době konání posledního místního šetření 
(ohledání) zjištěna přítomnost hnízd. Pokácením dřevin nedojde z hlediska hnízdění, 
vzhledem k vysokému podílu zeleně na tomto území, k významnému oslabení této lokality. 
Dle tzv. nálezové databáze ochrany přírody vedené AOPK (www.nature.cz) není na ploše 
podchycen výskyt žádných druhů organismů s vazbou na tyto druhy a typy stromů. 

Předmětné stromy nejsou součástí významného krajinného prvku ani vymezeného územního 
systému ekologické stability apod. Kácením stromů nedojde ke snížení krajinného rázu, tzn. 
bude zachována matrice městské zástavby s vyšším podílem zeleně.

Závažné důvody k vydání povolení ke kácení dřevin ve smyslu Metodického pokynu odboru 
obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí č. ZP29/2014 jsou 
skutečnosti, které nelze nijak účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými 
prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny. Vzhledem k rozdílnému funkčnímu a 
estetickému významu konkrétních dřevin na konkrétních stanovištích mohou být stejné 
důvody ke kácení uváděné v žádosti o kácení podané žadatelem posouzeny ze strany 
orgánu ochrany přírody a krajiny odlišně.

Správní orgán při místním šetření zhodnotil důvody uváděné žadatelem a spolu s tím 
zhodnotil celkovou provozní bezpečnost dřevin a plnění jejich společenských funkcí. Žádost 
byla odůvodněna špatným zdravotním stavem a obavou z jejich statického selhání, a dále 
zájmem žadatele na kompletní obnově aleje, která je rozvržena do několika etap (viz 
žadatelem předložený pasport zeleně – sekce „Naléhavost zásahu“); péče o alej je 
rozepsána v žadatelem dodaném návrhu péče (vyžádáno na základě pokynu odvolacího 
orgánu; součást spisového materiálu). Důvody týkající se špatného zdravotního stavu dřevin 
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a obavou ze statického selhání byly správním orgánem shledány jako opodstatněné (viz 
popis dřevin výše). Ani u jedné z kácených lip neexistuje vhodné sanační opatření, které by 
zvýšilo perspektivu předmětných dřevin v místě do budoucna (ani krátkodobě; vždy by se 
jednalo o nadměrně nákladné opatření s minimální trvanlivostí a účinností – stromy 
odumírají); v případě javorů se jedná též o koncepční řešení (uvolnění prostoru pro nově 
vysazené jedince, kterými bude doplněna alej). Jedná o jednu z nejvýznamnějších alejí 
v rámci města Ústí nad Labem, nicméně stav předmětných lip je téměř kritický a jejich další 
existence v místě vysoce riskantní. Odhadované stáří původních stromů v aleji je přes 120 
let. V 90. letech došlo k výraznému zásahu do stanovištních podmínek stromů, a to 
vybudování opěrných zdí a úpravě terénu, čímž byl bezesporu zasažen i kořenový systém 
dřevin. Kombinací faktorů (stáří, stavební zásahy, vliv urbanizovaného prostředí atd.) je alej 
jako celek ve špatné kondici. V minulosti zde došlo opakovaně k pádu stromu; v posledních 
deseti letech zde bylo pokáceno cca 10 stromů prostřednictvím ohlášení havarijního stavu 
(režim § 8 odst. 4 zákona), přičemž symptomy na havarijních stromech odpovídaly napadení 
kořenových systémů dřevomorem kořenovým, jehož výskyt byl v aleji později i potvrzen 
(plodnice na starých pařezech). U čtyř jedinců, kteří jsou předmětem tohoto řízení, bylo 
doporučeno stromy nekácet (invent. č. A 01353, A 01401, A 01402, A 01405); Mgr. Porteš 
uvedl, že stromy jsou vitální a kácení těchto jedinců je tedy neodůvodněné, avšak neuvedl 
důvody, na základě kterých k tomu to závěru došel. Správní orgán na základě poznatků 
z ohledání na místě se s tímto závěrem však neztotožňuje (viz popis dřevin výše); převažuje 
zde nutnost kácení ze zdravotních a stabilizačních důvodů. 

Správní orgán je oprávněn vydat povolení k pokácení stromů pouze ze závažných důvodů, 
jimiž jsou zejména jejich zhoršený zdravotní stav a snížená provozní bezpečnost. Orgán 
ochrany přírody po posouzení všech tvrzení a nashromážděných podkladů došel k závěru, 
že závažné důvody ke kácení předmětných stromů byly naplněny a dřeviny jsou v místě do 
budoucna neperspektivní a zejména lípy velmi nebezpečné (viz popis dřevin a závěry 
uvedené výše). Obnova aleje předloženou formou, tedy kácení a náhrada na etapy, má své 
opodstatnění vyplývající z rizikovosti dřevin v místě a současně i z hlediska dlouhodobé 
udržitelnosti aleje a jejích funkcí ve městě, včetně funkcí biologických. 

Orgán ochrany přírody zhodnotil ekologickou újmu, která vznikne pokácením povolených 
dřevin. Za ekologickou újmu je považována ztráta nebo oslabení přirozených funkcí 
ekosystémů vznikajících poškozením nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku 
lidské činnosti (viz § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí). 

Předmětné stromy jsou součástí člověkem vytvořeného, resp. silně ovlivněného specifického 
ekosystému – ekosystému sídelní zeleně městského prostředí. Protože se jedná o člověkem 
výrazně ovlivněný útvar (není to příroda ve své přirozenosti, ale nejvýznamnější symbol 
přírody v umělém, člověkem vytvořeném urbánním prostředí – v zastavěném území), je jeho 
hlavním posláním zlepšovat životní prostředí sídel a poskytovat obyvatelům možnost 
rekreace. Vegetaci v městském prostředí definuje pojem městská zeleň, tj. soubor veškerých 
travnatých i vodních ploch s vegetací na území města, který dotváří městskou krajinu. Z 
charakteru a rozsahu městské zeleně v Ústí nad Labem je zřejmé, že pokácení daných 
stromů nemůže mít potenciál k oslabení funkce městské zeleně a obdobně, tudíž ekologická 
újma upravená ve výše uvedeném ustanovení nevzniká.

Při lokálním vnímání jsou tyto stromy součástí ekosystému městské zástavby s vyšším 
podílem zeleně v daném místě; alej sama o sobě představuje jedinečné propojení cílené 
městské výsadby s porostem přírodního charakteru (průchod alejí evokuje pobyt v přírodě, 
přesto je tato lokalita v centru města). Stromořadí má obecně mimo jiné i funkci 
„mikrobiokoridoru“; pokácením předmětných dřevin dojde v jisté míře ke zřídnutí porostu/linie 
a tedy k ovlivnění tohoto systému. Dále přirozené funkce těchto stromů, jako samostatných 
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mikroekosystémů, zahrnují hnízdní a pobytový prostor a zdroj potravy pro organismy (v 
podobě jednoduché trofické struktury). V návaznosti na výše uvedené hodnocení je zřejmé, 
že ekologická újma v jisté míře vzniká, a na základě toho byla uložena náhradní výsadba (viz 
níže).

Orgán ochrany přírody před vydáním tohoto rozhodnutí zvážil všechna tvrzení a srovnal je se 
známými fakty. Správní orgán hodnotil, zda je možné vzniklou situaci účinně vyřešit a 
problematické skutečnosti eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 
postupy jinak, než pokácením dřevin. Účinné technické řešení, které by umožnilo zachování 
předmětných stromů, však u dřevin nalezeno nebylo a správní orgán na základě toho došel k 
závěru, že veřejný zájem na zachování stromů je převažován zájmem na jejich pokácení. 
Veřejným zájmem je i rekonstrukce a postupná obnova aleje. Významným konkurujícím 
veřejným zájmem se jeví u lípy s invent. č. A 01337 možný výskyt larev krasce lipového, 
neboť zde byly nalezeny výletové otvory typické pro tento druh. Pro zachování možnosti 
vylíhnutí případných larev bude kmen a kosterní větve s průměrem nad 10 cm uloženy na 
některém pozemku ve vlastnictví žadatele tak, aby byl zachován vysoký stupeň oslunění, a 
zároveň aby byla vyloučena možnost případného odcizení dřevní hmoty, která bude v místě 
ponechána po dobu jednoho roku od provedení kácení tak, aby bylo ukončeno vegetační 
období. V takovém případě bude možné vylíhnutí případných larev krasce lipového. 
  

III.

V zájmu zachování funkční a společenské hodnoty prostoru a dle Metodického pokynu 
odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí č. ZP29/2014, byla 
uložena náhradní výsadba za kácené dřeviny. 

Velikost náhradní výsadby byla stanovena na základě posouzení vzniklé ekologické újmy, 
která představuje reálnou újmu jako případný úbytek hnízdního prostoru (ač nepatrný), 
včetně prostoru pro saprofágní organismy. Co se týče ekologické újmy v pravém slova 
smyslu, resp. v souladu s ust. § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, tedy 
ekologické újmy způsobené na specifickém útvaru městského ekosystému, zde se jedná o 
úbytek zanedbatelný (viz druhá část odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Množství nových dřevin a jejich druh byly zvoleny tak, aby se nově vysazenými jedinci 
kompozičně a esteticky vhodně doplnil ráz dané lokality; dojde k doplnění stávající dvouřadé 
linie a k podpoření zejména hygienické funkce (protihluková a protiprachová bariéra, stínění); 
dále bude zachován historický vzhled a charakter lokality, a umožněna postupná obnova 
aleje. Uloženou náhradní výsadbou budou vyplněny i stávající proluky, které vznikly po 
odstranění dřevin z havarijních důvodů. Rozsah náhradní výsadby odpovídá mimo jiné i 
velikosti pozemku, množství stávajících dřevin, důvodům kácení a účelu využívání plochy; 
bylo přihlédnuto i k návrhu žadatele.

Na základě poznatků zjištěných při výše uvedeném místním šetření a po vyhodnocení 
estetické a funkční hodnoty bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

IV.

Dále bylo hodnoceno, zda pokácením dřevin nemůže dojít k porušení a narušení zákazů 
daných ust. § 5a zákona, konkrétně, zda pokácením dřevin nedojde k úmyslnému 
poškozování nebo ničení hnízd a vajec, či odstraňování funkčních hnízd. Případně, zda 
nedojde k úmyslnému vyrušování významnému z hlediska cílů Evropské směrnice o ptácích 
(tj. mohlo by mít negativní dopad na populaci daného druhu v území). V případě, že bude 
splněna druhá podmínka třetího výroku rozhodnutí, tedy, že kácení proběhne v době 
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vegetačního klidu a tedy i mimo hnízdní období ptáků, nebude mít tato činnost negativní 
dopad na populaci v daném území, a tudíž se nejedná o rušení významné z hlediska cílů 
Evropské směrnice o ptácích. V takovém případě není nutné stanovení odchylného postupu 
dle ust. § 5b zákona. 

Správní orgán ve třetím výroku tohoto rozhodnutí v rámci podmínek kácení stanovil v reakci 
na ustanovení § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
podrobnější termín pro provedení kácení dřevin (též s ohledem na zákonné požadavky k 
zajištění ochrany ptactva ust. § 5 a ust. § 5a zákona).

Vzhledem k tomu, že se stromy nacházejí v oblasti s vysokou frekvencí pohybu osob, 
rizikovost lokality je vysoká a provozní bezpečnost dřevin nízká, přistoupil správní orgán 
k udělení výjimky k povolení kácení i v době vegetace za dodržení podmínek, že žadatel 
před započetím kácení nechá provést průzkum možného výskytu hnízdících druhů ptactva, 
případně jiných organismů, a pokácet dřeviny bude moci pouze v případě, že se výskyt 
nepotvrdí. S ohledem na dozorovou činnost správního orgánu byla stanovena podmínka 
bezodkladného doložení výsledku průzkumu, v případě kácení v době vegetace. Podmínky 
jsou uvedeny v bodech dva a tři třetího výroku tohoto rozhodnutí.    

Podmínky náhradní výsadby jsou vyjmenovány ve třetím výroku tohoto rozhodnutí a slouží k 
zajištění toho, aby dřeviny k datu ukončení následné péče plnily své funkce a byly plně 
životaschopné. Správní orgán důrazně upozorňuje, že dle platné legislativy je možné 
dřeviny, vysazené jako náhradní výsadba, pokácet (odstranit) pouze s povolením orgánu 
ochrany přírody a krajiny, a to bez ohledu na aktuální obvod kmene stromu, či výměru plochy 
keřového porostu. 

V.

Správní orgán během řízení postupoval dle ust. § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Všechny získané podklady 
byly dostatečně průkazné k vydání rozhodnutí a v zájmu zásady rychlosti ekonomické 
hospodárnosti nebyly vyžadovány další nadbytečné materiály od dotčených osob.

Správní poplatek za provedené místní šetření nebyl vyměřen. Žadatel je dle ust. § 8 odst. 2 
písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, od poplatku za 
místní šetření osvobozen.

P o d k l a d y:
- Žádost, spis. zn. OŽP/79614/K/2017/1/ResB
- Situační snímek se zákresem, OŽP/79614/K/2017/1/ResB-1
- Výpis z KN, OŽP/79614/K/2017/1/ResB-2
- Fotodokumentace, OŽP/79614/K/2017/1/ResB-3
- Pověření ODM, OŽP/79614/K/2017/1/ResB-4
- Specifikace dřevin, OŽP/79614/K/2017/1/ResB-5
- Záznam o určení oprávněné osoby, OŽP/79614/K/2017/2/ResB
- Výzva k doplnění žádosti, OŽP/79614/K/2017/3/ResB
- Usnesení – přerušení řízení, OŽP/79614/K/2017/4/ResB
- Doplnění žádosti, OŽP/79614/K/2017/5/ResB
- Uvědomění o zahájení řízení, OŽP/79614/K/2017/6/ResB
- Oznámení zahájení řízení, OŽP/79614/K/2017/7/ResB
- Přihlášení OS do řízení (ST), OŽP/79614/K/2017/8/ResB
- Přihlášení OS do řízení (ÚŠ), OŽP/79614/K/2017/9/ResB
- Záznam o nahlížení do spisu (ST), OŽP/79614/K/2017/10/ResB
- Záznam z místního šetření, OŽP/79614/K/2017/11/ResB
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- Záznam o nahlížení do spisu (ÚŠ), OŽP/79614/K/2017/12/ResB
- Návrh na přerušení řízení – námitka podjatosti, OŽP/79614/K/2017/13/ResB
- Přihlášení OS do řízení (PS), OŽP/79614/K/2017/14/ResB
- Usnesení – nový účastník, OŽP/79614/K/2017/15/ResB
- Oznámení zahájení řízení (PS), OŽP/79614/K/2017/16/ResB
- Sdělení, OŽP/79614/K/2017/17/ResB
- Vyjádření k námitce podjatosti, OŽP/79614/K/2017/18/ResB
- Postoupení spisu KÚ ÚK, OŽP/79614/K/2017/19/ResB
- Doplnění spisu na KÚ ÚK, OŽP/79614/K/2017/20/ResB
- Přihlášení OS do řízení (PS), OŽP/79614/K/2017/21/ResB
- Usnesení o podjatosti, OŽP/79614/K/2017/22/ResB
- Pokračování v řízení, OŽP/79614/K/2017/23/ResB
- Rozhodnutí, OŽP/79614/K/2017/24/ResB
- Odvolání, OŽP/79614/K/2017/25/ResB
- Oznámení o podání odvolání, OŽP/79614/K/2017/26/ResB
- Postoupení odvolání na KÚ ÚK, OŽP/79614/K/2017/27/ResB
- Doplnění odvolání, OŽP/79614/K/2017/28/ResB
- Postoupení doplnění odvolání, OŽP/79614/K/2017/29/ResB
- Soupis písemností KÚ, OŽP/79614/K/2017/30/ZaJn
- Sdělení o znaleckém posudku, OŽP/79614/K/2017/31/ZaJn
- E-mail, OŽP/79614/K/2017/32/ZaJn
- Oznámení ohledání, OŽP/79614/K/2017/33/ZaJn
- Protokol z ohledání na místě, OŽP/79614/K/2017/34/ZaJn
- Znalecký posudek, OŽP/79614/K/2017/35/ZaJn
- Dodatek znaleckého posudku, OŽP/79614/K/2017/36/ZaJn
- Vyjádření účastníka řízení (ÚŠ), OŽP/79614/K/2017/37/ZaJn
- Záznam z nahlížení do spisu, OŽP/79614/K/2017/38/ZaJn
- Vyjádření účastníka řízení (PS), OŽP/79614/K/2017/39/ZaJn
- Rozhodnutí o odvolání, OŽP/79614/K/2017/40/ZaJn
- Navrácení spisu a NPM rozhodnutí o odvolání, OŽP/79614/K/2017/41/ZaJn
- Uvědomění o novém projednání + výzva, OŽP/79614/K/2017/42/ZaJn
- Usnesení – přerušení řízení, OŽP/79614/K/2017/43/ZaJn
- Žádost ODM o zpracování podkladů, OŽP/79614/K/2017/44/ZaJn
- Odpověď na žádost o zpracování podkladů, OŽP/79614/K/2017/45/ZaJn
- Protokol o předání kopie spisu na KÚ ÚK, OŽP/79614/K/2017/46/ZaJn
- Doplnění žádosti (Návrh péče), OŽP/79614/K/2017/47/ZaJn
- Uvědomění o pokračování v řízení a seznámení účastníků s podklady, 

OŽP/79614/K/2017/48/ZaJn
- Záznam o nahlížení do spisu (ÚŠ), OŽP/79614/K/2017/49/ZaJn
- Sdělení KÚ ÚK k podnětu k přezkumu, OŽP/79614/K/2017/50/ZaJn

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se 
uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad 
Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den 
následující po dni doručení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode 
dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

http://www.usti-nad-labem.cz/


spis. zn. MMÚL/OŽP/OP/79614/K/2017/51/ZaJn strana č. 12 
v Ústí nad Labem dne 14.5.2020

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 499, www.usti-nad-labem.cz

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. 
Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady 
účastníka.

Podané odvolání má odkladný 
účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 

P ř í l o h a :
- Situační snímek se 

zákresem 

O b d r ž í : 
Účastníci řízení (vnitřním 
stykem/DS)
- ODM MMÚnL – zde – 
- Stop tunelům, z. s., se 

sídlem Na Valech 813/3, 400 
01 Ústí nad Labem, IČO 
228 79 552

- Ústecké šrouby, z. s., se 
sídlem Velká Hradební 
322/53, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO 043 16 509

- Pankrácká společnost, z. s., 
se sídlem Hudečkova 
12/1097, 140 00 Praha, 
IČO 266 66 154

Příloha: Situační snímek se 
zákresem.

Mgr. Jana Zajícová
referentka odboru ochrany přírody a krajiny 

Magistrátu města Ústí nad Labem

Otisk úředního razítka
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