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Věc:                        poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Zákon  
                                o svobodném přístupu k informacím 
Vytvořil:                 Markéta Bučoková, marketa.bucokova@mu-st.cz  
Datum vytvoření: 14. 2. 2017, 10:00 
Příjemce:                
 
 
 
Vážený pane …….., 
  
na základě Vámi podané žádosti ze dne 13. 2. 2017 o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám 
v příloze této písemnosti sděluji  požadované informace ve věci kácení stromů ve východní 
části Rennerových sadů a určení polohy stromů, které mají být pokáceny.  
Dovoluji si Vás upozornit na povinnost nakládat s poskytnutými informacemi pouze 
v souladu s předpisy stanovujícími jejich ochranu (např. občanský zákoník, zákon o 
ochraně osobních údajů, trestní zákoník). 
 
S pozdravem  
 
 
 

           Markéta Bučoková  
           PR, tisková mluvčí  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         http://www.strakonice.eu 
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Městský úřad Strakonice 
 

 odbor  životního prostředí   

  

Adresát – viz rozdělovník 

 
Naše značka:                                                             Vyřizuje:                                                                  Datum:      

MUST/011680/2015/ŽP/xxx                    XXXXXXXXXXXXXXXXX                                          10.3. 2015 

SZ MUST/062564/2014/3 

ROZHODNUTÍ 

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

 
     Městský úřad Strakonice, odbor  životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny se všeobecnou 

působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu  § 61 odst. 1)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu  § 76 odst. 1  písm. a)  zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“) a ve smyslu 

ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád) ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodl v žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal  žadatel a vlastník 

pozemků  č.parc. 579/3 v k.ú. Strakonice - Město Strakonice, Velké nám. 2 , 386 01 Strakonice, IČ: 

00251810 a   

 

 povoluje Městu Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810  

v souladu s ustanovením § 8 zákona kácení těchto dřevin rostoucích mimo les : 

 
Druh dřeviny                                           obvod kmene (cm)                       ks (m2)          pozemek č.            katastr              

Javor mléč (park Rennerovy sady)  163,172,210,213,226,260,272           7                      579/3              Strakonice  

Lípa srdčitá (park Rennerovy sady)            195                                         1                       579/3              Strakonice 

          

     a  zároveň ukládá povinnost  : 

1) Kácení stromů provést etapizovaně s ohledem na nejnutnější zajištění provozní bezpečnosti. Do konce 

března 2015 pokácet pouze javor č. 39 (číslo dle záznamu odborného posouzení). V období vegetačního 

klidu 2015/2016 provést kácení javorů č. 38,53 a 57. Kácení javorů č. 18,19 a 20 provést pokud to provozní 

bezpečnost dovolí až v dalším období vegetačního klidu, tedy 2016/2017.  

2)  Provést náhradní výsadbu v počtu   16 ks listnatých dřevin s balem o velikosti 14-16 (obvod kmene v cm, 

měřeno v 1 m nad zemí) na pozemek parc.č. 579/3 v k.ú. Strakonice, ve vlastnictví žadatele, nebo na další 

pozemky ve vlastnictví města určené pro náhradní výsadbu. Přesné umístění výsadby dohodne žadatel 

s orgánem ochrany přírody, tj. Městským úřadem Strakonice, odborem životního prostředí. Náhradní 

výsadba bude v plném rozsahu provedena nejpozději do jednoho roku od pokácení všech povolených 

stromů.  

 

Odůvodnění   

     Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí obdržel  žádost města Strakonice, ve věci vydání 

povolení ke kácení dřevin  rostoucích  mimo  les –  8 ks listnatých stromů (7 ks javoru mléče, 1 ks lípy 

srdčité) rostoucího na pozemku č.  parc. 579/3 v k.ú. Strakonice, ve východní části parku Rennerovy sady, 

ve vlastnictví žadatele. Důvodem  podání žádosti  je špatný zdravotní a provozně bezpečnostní stav stromů 

(doloženo  odborným dendrologickým posouzením).     

     Orgán ochrany přírody oznámil dne 29.1. 2015  zahájení řízení a zároveň svolal ve výše 

uvedené věci ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.2. 2015. V souladu s ustanovením 

§ 70 odst. 2 zákona oznámil orgán ochrany přírody zahájení řízení i občanskému sdružení ZO 

ČSOP Strakonice, které se v zákonem stanovené lhůtě   do řízení přihlásilo.    
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     Ústní jednání a místní šetření proběhlo dne 17.2. 2015 za účasti zástupce správního orgánu a žadatele  

(xxxxxxxxxx), a  zástupce ZO ČSOP Strakonice (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

Orgán ochrany přírody na místě samém ohledal stromy, kterých se podaná žádost týká a zjišťoval aktuální 

stav stromů. Odbor ŽP, správa zeleně nechala na požadované stromy zpracovat  posouzení odborně 

způsobilou osobou (xxxxxxxxxxxxxx, arboristické poradenství,  Český certifikovaný arborista-konzultant), 

která označuje všechny uvedené stromy jako provozně nebezpečné, většinou se zkrácenou perspektivou. 

Odborné hodnocení bylo provedeno vizuálně, bez hodnocení stavu kořenových systémů.   

Následně orgán ochrany přírody seznámil přítomné s možností vyjádřit svůj názor a stanovisko k vedenému 

řízení do protokolu. Za ČSOP Strakonice uvedl xxxxxxxx názor, že souhlasí se stanoviskem orgánu ochrany 

přírody i s dendrologickým posudkem hodnotícím zdravotní stav stromů. ČSOP souhlasí s kácením stromů, 

za dodržení podmínek  etapizace kácení do min. dvou (lépe tří) mimo vegetačních období. Dále doporučují, 

pokud to situace a technické možnosti dovolí provést náhradní výsadbu již souběžně s první etapou kácení, a 

to z důvodu lepší návaznosti pěstebních opatření pro kompenzaci ekologické újmy. ČSOP doporučuje 

zahrnout do náhradní výsadby i střední patro, zejména z důvodu  vytvoření úkrytové i potravní kapacity pro 

drobné ptactvo. U lípy srdčité ČSOP ještě doporučuje zvážit možnost odlehčení koruny redukčním řezem a 

oddálení kácení tohoto stromu.   

          Orgán ochrany přírody posoudil výše uvedená fakta, a rozhodl povolit pokácet všechny požadované 

stromy, s uložením povinnosti provést náhradní výsadbu a s uložením povinnosti etapizovat kácení a 

neprovádět ho v tomto rozsahu najednou. Vzhledem k rychlému nástupu jara a  obsazování hnízdních lokalit 

ptactvem povolil pokácet do konce března pouze javor č. 39. Správní orgán zohlednil připomínky ČSOP 

v tomto rozhodnutí, protože se domnívá, že kácení některých stromů lze etapizovat. Nelze tak samozřejmě 

činit na úkor provozní bezpečnosti. Pokud by docházelo k dalšímu progresivnímu snížení vitality, silnému 

prosychání a padání  větví, změnám v náklonu stromů, apod., lze stromy samozřejmě pokácet i dříve. O tom 

by měl být ale orgán ochrany přírody informován, stejně jako ZO ČSOP Strakonice, s uvedením 

relevantních důvodů, proč ke změně došlo.  

Z  výše uvedených důvodů rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 

 

 

Poučení účastníků 

    Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, a 

to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání je možné podat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje 

v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, a to podáním učiněným u 

odboru životního prostředí MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice. V odvolání se uvede, v jakém 

rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 

nařízení, jenž mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník 

příslušný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklad Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí. 

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 

proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 
    ...................................................….                                                           

            xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    vedoucí odboru životního prostředí 
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