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předmět řízení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Olomouc - Nemilany, IČ: 60803061, U sokolovny 35015,

783 01 Olomouc

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Olomouce (MMOl), odbor životního prostředí 1OŽV\, který je v tomto
Ťízení příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 109 zákona ó. 12812000 Sb. o obcích v
platném znéní, věcně příslušný orgán ochrany přírody podle §76 odst. 1 písm. a) zákona č.

II4|I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon o
ochraně přírody) a místně příslušný podle § 11 odst.l písm. b) zákona č. 50al2004 Sb.,
správní řád v platném znění (správní řád), vyřešil otázku předmětu íizení takto:

Výrok č. I:
V souladu s ustanovením § 8 zákona o ochraně přírody povoluje kácení níže uvedených

dřevin:

Kácení dřevin se povoluje zatéchto podmínek:
Kácení se podle ustanovení § 5 vyhl. č. I89l20I3 Sb. povoluje v době vegetačního klidu,

tj. do 1,5.4.201,4, případně od 1.10.2014 do 31.3.2015. S kácením je možno započit až po
nabýí právní moci tohoto rozhodnutí. Nebude-li dodržen stanovený termín, je nutné požádat
zdejší odbor o vydání nového rozhodnutí.
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Výrok č. II:

žaďateli se podle § 9 odst. I) zákona o ochraně přírody ukládá náhradní risadba jako

kompenzac e za vznlĚlou ekologickou újmu. Na dotčeném pozemku budou r-r Sazenr nové

dřeviny o obvodu kmene I2-I4Čm- 8ks Tilia cordata ,,Rancho", 3ks Catulpa bignonioides

,,Nunň", 4ks Acer platanoides, dále 3ks Pinus sylvestris a 450ks Curpinus betultts
'(*arovani 

živý plotj, a to dle studie ,,Vegetační prvky - návrh řeŠenÍ" zPracované Ing, E,

ňi,cos"*. vi,šaába Úude provedena v termínu do 31.5.2016. Provedení výsadbY_^?r:Ti

žadatel prokažatelným způsobem nejpozději do 15 dnů od jejího dokončení MMol ozp,

Současně se ukládá nasledna péče o týo vysazené dřeviny po dobu tří let od dobY výsadbY,

Následnou péčí se rozumijejiclr řádné ošetiování, které zajistí jejich zdámý vývoj, v PříPadě

vážného poškození nebo úhynu, náhrada novými sazenicemi.

Upozornění: podle ustanovení §5a zákona o ochraně přírody je v zájmu ochranY druhŮ

ptáků, kteří volně žijí na území čLnských států Evropských spoleČenství zakázáno mj.

,imyrírre poškozováni nebo ničení jejich hnízd i jejich vyrušování během roz,množování a

kácet mimo dobu hnízdění ptactva. Pokud budete

před kácením spolehlivě ověřili (např. opakovaným
na stromě není obsazené ptačí hnízdo,

odchovu mláďat.
Proto doporučujeme pokud možno

kácet v hnízdním období je třeba, abyste

sledováním a důkladnou prohlídkou), že

Účastníci íwení(podle §27, odst. 1 správního řádu):

o Tělocvičná jednota Sokol Olomouc - Nemilany, IČ: 60803061, U sokolovnY 35al5,

783 01 Olomouc

odůvodnění
odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, orgán ochrany přírodY, vYhodnotil

na místě estetický a funkční význam dřevin. Jedná se o vzrostlé jedince rostoucí ve

sportovním areálu TJ Sokol Nemilany. Areál je situován v zastavěnémizemí.

Bylo zjištěno, že dřeviny v areálu rostou v poměmě hustém zápoji, pŤevážné ve dvou až

trecn radach podél oplocení. stav většiny dřevin je z hlediska provozní^bezp_ďnosti

nevyhovujíci. Žtohoto^důvodu si orgán ochrany přírody vyžádal stanovisko AOPK CR, stř,

olomouc, ve kterém je doporučeno v prvnífť,rzi odstranit nejvíce poškozené stromY (28ks) a

ty následně vyměnit Žunoie. Tyto dřeviny byly na místě samém označeny oranžovou barvou

na kmeni. Jedná se o dřeviny se zřetelně narušenou až zbýkovou vitalitou (prosYchající a

odumírající koruny), s částóčně odstraněnými kořeny, či s mechanickými poraněními,

K těmto poškození áit rtor4;- defektům došlo převážně v minulosti v dŮsledku Provedeného

neodborného oŤezu a v rámci výstavby klubovny a není je moŽné odstranit odborným

ošetřením. U většiny daných dřevin byly zjištěny rovněž symptomy aktivní hniloby (Plodnice

dřevokazných hub).
Způsoblná ekologická újma bude kompenzována néůtradní výsadbou uloŽenou vtomto

rozhodnutí. Byla stJ.rorr"rra po dohodě s Žadatelem, v návaznosti na stávající i Plánované

využití areálu, její rozsah považujeme za dostatečný a přiměřený. Na základé zpracované

siudie bude provedena postupná obnova vegetačních prvků v areálu.

Z důvodu zajištění piorrorni bezpečnostirozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno

ve výroku rozhodnutí.

provedení případného zdravotního, bezpečnostního nebo tvarového ořezu u zbývajících

dřevin je věcí^vtástníka pozemku a není k němu potřebný žádný souhlas orgánu ochrany

přírody. Ze znění §2 vyhl č, 189/2013 Sb, ale vyplývó, že ořez nesmí zpŮsobit podstatné Či

trvalé snížení ekologíckych nebo společenslqlch funkcí nebo bezprostředně Či následně

způs obit odumř ení dotčeného stromu.



poučení účastníků
proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhŮtě do

15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Tato lhůta se počítá ode dne, který následuje Po dni

oznámeni (doručení) rozhodnutí.
odvolání ," poáárrá u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (u odboru Životního

prostředí Magistratu města olomouce, Hynaisova 10, ]79 00 olomouc) a rozhodne o něm

oauo. životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, JeremeŇova

40 A,77200 Olomouc.
DaIšináIežitosti, které musí odvolání mít, jsou uvedeny v § 82 správního řádu.

otisk uíedního razi

Ing. Oto ČiZeU
vedoucí oddělení péče o krajinu a zemědělství

Rozdělovník:
obdržído vlastních rukou, na doručenku:
- Tělocvičnájednota Sokol Olomouc _ Nemilany, U sokolovny 35015,783 01 Olomouc

Na vědomí:
- SPIS


