
  
 

odbor životního prostředí 
 

Naše číslo jednací: 13843-19/OZP-anm 
Spis:   1730-2019     
Vyřizuje:  Ing. Antoš/240   
Svitavy dne:  27. března 2019  
 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní, 
 

odbor životního prostředí MěÚ Svitavy (dále jen „OŽP“) obdržel dne 13.3.2019 Vaši žádost o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, respektive 
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, týkající se kácení vzrostlých 
dřevin ve městě, konkrétně na ulicích Richarda Kloudy, Československé armády a Dimitrovova, které 
v uplynulých dnech a dosud probíhá.  
 
Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy shromáždil informace od odboru rozvoje města MěÚ Svitavy 
a správce veřejné zeleně, společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. (dále jen „SPORTES“) a k jednotlivým 
bodům Vaší žádosti uvádíme následující informace: 
 

1. OŽP vydal na kácení dřevin ve výše uvedených ulicích tři rozhodnutí, a to: 
 

- rozhodnutí č.j.: 3107-19/OZP-grh ze dne 25.2.2019 na kácení 1 ks smrku pichlavého 
- rozhodnutí č.j.: 30483-16/OZP-grh ze dne 6.9.2016 na kácení 1 ks borovice černé, 1 ks 

douglasky tisolisté, 1 ks javoru mléče a 1 ks smrku ztepilého 
- rozhodnutí č.j.: 3107-19/OZP-grh ze dne 25.4.2016 na kácení 1 ks smrku ztepilého a 1 ks smrku 

pichlavého. 
 

Výše uvedená rozhodnutí Vám předkládáme v příloze. Zdůvodnění žádostí o kácení, včetně 
případného stanovení náhradní výsadby, jsou uvedena v těchto rozhodnutích. 

 
2. Společnost SPORTES nedisponuje zvláštním dendrologickým průzkumem na dřeviny, které jsou 

předmětem žádosti. SPORTES společně s městem Svitavy však v databázi informací o stavu 
stromů ve městě s názvem Stromy pod kontrolou eviduje základní dendrometrické a kvalitativní 
parametry většiny stromů. Tato databáze je volně přístupná na adrese www.stromypodkontrolou.cz. 
Tato databáze vychází převážně ze zpracované inventarizace stromů, který byla zpracována pro 
přibližně 5,5 tis. ks stromů ve městě. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny ani prováděcí  vyhláška, kterou se upravují náležitosti žádosti o 
povolení kácení dřevin, neukládá povinnost dendrologického průzkumu, včetně vyčíslení hodnoty 
kácených dřevin.  
 

 



  
 

3. Z výše uvedených rozhodnutí byla náhradní výsadba uložena za kácení 1 ks smrku pichlavého dle 
rozhodnutí č.j.: 3107-19/OZP-grh ze dne 25.2.2019. Žádné finanční odvody se za vykácené dřeviny 
nestanovují, nebudou tedy ani městu Svitavy hrazeny, a rovněž je tedy nebude možné využít pro 
zlepšení kvality životního prostředí ve městě. 

 
Význam zeleně v zastavěném území města je nesporný. I z tohoto důvodu je věnována péče o 
stávající dřeviny na pozemcích města ze strany správce veřejné zeleně. Zájem města Svitavy, jako 
vlastníka většiny veřejně přístupných pozemků, je pak věnován i  postupné úpravě ploch zeleně. 
V současné době je například dokončována projektová dokumentace na komplexní úpravu ploch 
podél komunikace na ul. Pražská a Sokolovská a parčíku mezi ul. Školní a U Tří dvorů, kde se 
plánuje výsadba nových stromů, keřů i trvalkových záhonů. Zároveň se připravuje úprava 
prostranství před budovou gymnázia v návaznosti na výstavbu okružní křižovatky ul. Sokolovská, 
T. G. Masaryka a Poličská. 
     

4. Smrky na pozemku  p.č. 636/10 a st.p. 1480 v k.ú. Svitavy - předměstí skácela firma ARBORISTI 
ČT z České Třebové na základě objednávky města Svitavy. Kácení stromů je součástí akce 
„Bezbariérové chodníky ve Svitavách“, dle projektové dokumentace. Kácení bylo provedeno z 
prostorových důvodů  "stromolezci". Stromy byly majetkem vlastníků pozemků, kteří požádali o 
povolení skácení z důvodu poškozování oplocení a chodníků, ohrožení bezpečnosti v ulici 
Československé armády a dětí v mateřské škole. Vlastník stromů neměl zájem o  dřevní hmotu, ta 
byla odvezena na skládku společnosti SPORTES. 

 
Kácení dalších dřevin na ul. Richarda Kloudy a Dimitrovova prováděla společnost SPORTES na 
základě objednávky společnosti Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., která je zhotovitelem akce 
„Bezbariérové chodníky ve Svitavách“. Předmětem objednávky je kácení 1 ks smrku a 1 ks 
borovice na rohu ul. Fibichova a Richarda Kloudy, 1 ks smrku, 1 ks javoru a pásu hlohyně 
šarlatové na ul. Dimitrovova, pásu ptačího zobu a 1 ks jeřábu mezi okružní křižovatkou na 
Máchově aleji a nemocnicí a 1 ks javoru na Máchově aleji u přechodu pro chodce. Součástí 
objednávky je také odstranění pařezů po kácených dřevinách. Kácení prováděli pověření 
zaměstnanci společnosti SPORTES.  
 

5. Dřevní hmota z pokácených stromů byla prodána dle pořadníku na palivové dřevo vedeného 
společností SPORTES. 

 
 
Závěrem uvádím, že základní informace o veřejné zeleni ve Svitavách jsou k dispozici v ročenkách o 
stavu životního prostředí ve městě, které jsou uvedeny na webových stránkách města, aktuální 
informace o kácení dřevin jsou většinou zveřejňovány v měsíčníku Naše město. V případě, že máte 
zájem o osobní projednání této problematiky je nás samozřejmě možné kdykoliv kontaktovat 
telefonicky, mailem nebo osobně bez nutnosti požadovat uvedené informace podle zákona č. 106/1999 
Sb. či zákona č. 123/1998 Sb. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Antoš 
vedoucí odboru životního prostředí 



 
 

Přílohy: 
 
- rozhodnutí č.j.: 3107-19/OZP-grh ze dne 25.2.2019  
- rozhodnutí č.j.: 30483-16/OZP-grh ze dne 6.9.2016  
- rozhodnutí č.j.: 3107-19/OZP-grh ze dne 25.4.2016  

 
 



Čj . 31 07 -19/0ZP-grh 
Spis.zn : 842-2019 

Městský úřad 
odbor životního prostředí 

T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

ROZHODNUTÍ 

Svitavy 25. února 2019 

Městský úřad Svitavy jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody 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 ustanoveni § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve věci účastníka řízení podle 
§ 27 odst. 1 správního řádu: 
ČR - Okresní soud ve Svitavách, IČ 000 25 011, se sídlem Dimitrovova 679/33, Předměstí. 
568 02 Svitavy (dále jen .žadatel"), 

po provedeném správním řízeni rozhodl takto: 

A. podle ustanovení § 8 odst 1 zákona 

povoluje 

žadateli pokáceni 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) rostoucího na pozemku p . p . č . 583/6 
v katastrálním území Svitavy-předměstí v zahradě u budovy okresního soudu na ulici Dimitrovova 
ve Svitavách (umístěni dřeviny dle situačního zákresu, který je součásti protokolu z šetřeni ve věci 
žádosti o povoleni káceni) . 

Káceni bude provedeno při splněni následujiclch podmlnek: 
• káceni bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnuti v době vegetačního 

klidu od 1. 11. do 31. 3., 
o strom bude pokácen minimálně na obvyklou výšku pařezu, tj. 1/3 průměru kmene 

na pařezu. 

Platnost tohoto výroku rozhodnutí konči 31. 3. 2021 . 

8. podle ustanoveni § 9 odst. 1 zákona 
ukládá 

žadateli provedeni náhradní výsadby za pokácenou dřev inu včetně následné péče po dobu 
pěti let, která bude provedena za těchto podmínek: 
1) náhradní výsadba se ukládá v počtu 1 ks jehličnatého stromu (sazenice o minimální výšce 

100 cm), strom může být nahrazen jehličnatýiT\i či listnatými keři v poměru 1 ks stromu · 10 ks 
keřů (sazenice o minimální výšce 50 cm), 

2) náhradní výsadba bude provedena na pozemku p .p . č . 583/6 v katastrálním území Svitavy
-předměstí ; 

3) termín provedeni náhradní výsadby je do 1 roku od káceni, nejpozději však do 30 6 2021 ; 
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4) o provedení náhradní výsadby bude žadatel informovat odbor ŽP MěÚ Svitavy do 14 dnů 

od provedeni výsadby. Žadatel písemně sdělí provedení náhradní výsadby, datum výsadby, 
číslo pozemky, katastrální území a druhové zastoupeni. Od tohoto oznámeni bude počítána 
pětiletá lhůta pro následnou péči o vysazené dřeviny (pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům 
a mechanickému poškození a dosadba za uhynulé sazenice) . 

Odůvodnění: 

Dne 16. 1. 2019 obdržel Městský úřad Svitavy (dále jen správní orgán) žádost Okresního soudu 
ve Svitavách o povoleni káceni 1 ks smrku rostoucího v prostorách oploceného parku přilehlého 
k budově soudu. Vlastníkem pozemku je česká republika, příslušnost hospodaření s majetkem 
státu přísluší Okresnímu soudu ve Svitavách. Podáni žádosti o povoleni kácení bylo zdůvodněno 
takto: "Podrobnou prohlídkou dřeviny bylo zjištěno, že tato má poškozený kmen. Může tedy hrozit 
nekoordinovaný pád tohoto stromu do prostoru parku, kde se pohybují občané přicházející 
a odchtlzejfcl z jednání u Okresního soudu ve Svitavách." K žádosti byla přiložena 
fotodokumentace stromu. 

Dne 24 . 1. 2019 provedl správní orgán šetřeni na místě samém. V rámci šetřeni správní orgán 
doplnil chybějící povinné náležitosti žádosti o povoleni káceni vyplývající z § 4 odst. 1 vyhlášky 
č . 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolováni jejich káceni, v platném znění , tj . bylo doplněno 
označeni katastrálního územl a parcely, na které se dřevina nachází (p.p . č. 583/6 v katastrálním 
územ! Svitavy-předměstí), vyhotoven situační zákres, který je součástí protokolu z šetření, 
upřesněn rod dřeviny a doplněn obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemi (180 cm). 
Opatřením čj . 5104-19/0ZP-grh ze dne 25. 1. 2019 bylo účastníku řízeni a spolku, který správní 
orgán požádal o informováni o zahajovaných řízení, oznámeno zahájeni řízeni ve věci . Spolek 
se do řízení nepřihlásil. Správní orgán v souladu s § 3 správního řádu zjistil stav věci tak, 
aby o něm nebyly důvodné pochybnosti, a proto přistoupil k vydáni rozhodnutí. 

Dřevina neni součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, 
ani součástí stromořadí ve smyslu § 1 písm. c) vyhlášky č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich káceni, v platném zněni. Strom roste u přístupového chodnlku v zahradě 
východně od hlavni budovy soudu. Kořenové náběhy nejsou patrné, na kmeni je rána 
po mechanickém poškození, kmen je vyvětven do výšky cca 6 m. V koruně jsou patrné odumřelé 
suché větve. 

Smrk pichlavý pochází ze Severní Ameriky. Je často vysazován v parcích a zahradách. Roste 
poměrně dobře i v znečištěném ovzduší, kde jiné jehličnany trpí. Díky jeho pomalému růstu 
se hodí i do malých zahrad. V korunové fauně se vyskytuje široké spektrum škůdců a zejména 
v posledních letech jsou napadány patogenní houbou sypavkou smrkovou. Další nevýhodou 
je fakt, že spadané smolnaté jehliči se obtížně rozkládá, člmž dochází k degradaci půdy . 

Funkčnl i estetický význam stromu jakožto součásti menši veřejně přístupné parkové plochy 
je poměrně vysoký. Důležité jsou i jeho společenské funkce, což je soubor funkcí dřevin 
ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je například snižováni prašnosti, zlepšováni 
mikroklimatu i pozitivní působeni na ráz urbanizovaného prostředí. Povoleni ke káceni lze vydat 
jen ze závažných důvodů . Závažné důvody jsou skutečnosti, které nelze účinně eliminovat 
přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny 
Zdravotní stav stromu je silně narušený. Jedná se o frekventovanou lokalitu, je proto nutné 
z důvodu zajištěni provozni bezpečnosti strom pokácet. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
pokácením stromu byla uložena přiměfená náhradní výsadba ve stejné lokalitě . 

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové část i tohoto 
rozhodnuti . 



7 Cj 3107-19/0ZP-grh Spis.zn · 842-2019 - 3-

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni odvoláním 
ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním 
učiněným u Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí. 
Podané odvoláni má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek . 

Ing. Marek Antoš 
vedoucí odboru životního prostředí 

Obdrží do vlastních rukou 
CR - Okresnl soud ve Svitavach, Dimitrovova 679/33, 568 02 Svitavy (OS) 

Vj~'..:. •ť. '•_: : .•_ ,tf .l ~/") 
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Čj .304B3-16/0ZP-grh 
Spis.zn.: 4489-2016 

RO Z HODNUTÍ 

Svitavy 6. záři 2016 

Městský úřad Svitavy jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu 
§ 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcich, 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 ustanoveni § 1 O a 11 zákona č . 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád}, ve věci účastníka řízeni dle § 27 odst. 1 
správnlho řádu : 
Město Svitavy, IČ 002 77 444, se sídlem T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy (dále jen žadatel), 

po provedeném správním řízení rozhodl takto: 

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona 
povoluje 

žadateli pokácení 1 ks borovice černé (Pinus nigra) č . 2 rostoucí na pozemku p.p . č . 664/51, 
1 ks douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) č . 1 rostoucí na pozemku p .p . č. 664/3, 1 ks javoru 
mléče (Acer p/atanoides 'Faassen's Black ') č . 13 rostoucího na pozemku p.p . č. 1869/1 
a 1 ks smrku ztepilého (Picea abies) č 48 rostoucího na pozemku 586/21 vše v katastrálním 
území Svitavy-předměstí na ulicích Palackého a Dimitrovova ve Svitavách (číslo a umístění dřevin 
dle Projektu péče o stromy, SAFE TREES, s.r.o.). 

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek: 
1. před kácením bude ověřeno, zda se na stromech nenacházi obsazená hnízda ptáků. V případě 

výskytu funkčních hnízd ptáků, je nutné ke kácení přistoupit mimo hnlzdní období ptáků; 
2. platnost tohoto rozhodnutí konči 31 . 3. 2020. 

Odůvodnění: 

Dne 10. 6. 2016 obdržel Městský úřad Svitavy (dále jen správní orgán) žádost města Svitavy (dále 
jen žadatel) o povoleni káceni dřevin v souvislosti se záměrem realizace stavby BEZBARIÉROVÉ 
CHODNÍKY SVITAVY- IV. ETAPA - ULICE RICHARDA KLOUDY, ČESKOSLOVENSKÉ 
ARMÁDY, DIMITROVOVA, EDVARDA BENEŠE, PURKYŇOVA, ERBENOVA - ROZŠIŘENI 
CHODNÍKŮ A ÚPRAVA UMiSTĚNI PARKOVACÍCH MiST, jejíž umístění bylo povolení 
veřejnoprávní smlouvou o povoleni umístění stavby čj. 15586-16/0V-por, která nabyla dnem 
25. 4. 2016 své účinnosti. 

Opatřením čj. 34492-16/0ZP-grh ze dne 4 7 2016 bylo účastníku řízení, dotčenému správnímu 
úřadu (silničnímu správnímu úřadu Městského úřadu Svitavy) a spolkům, které správnl orgán 
požádaly o informováni o zahajovaných řízeni, oznámeno zahájeni řizeni ve věci. Žádný spolek 
se do řízeni nepř1hlásil. Správní orgán provedl dne 21 . 6. 2016 šetření na místě samém. Žádost 
byla dne 26. 6. 2016 ~adatelem opravena Předmětem žádosti je pokácení 1 ks borovice rostoucí 
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na pozemku p . p . č . 664/51 a 1 ks douglasky rostoucí na pozemku p.p . č. 664/3 na ulici Palackého \ 
a 1 ks javoru rostoucího na pozemku p . p .č . 1869/1 a 1 ks smrku rostoucího na pozemku 586/21 
na ulici Dimitrovova (vše v katastrálním území Svitavy-předměstí) . Jelikož ke dni vydání rozhodnutí 
správní orgán neobdržel žádné další podklady a v souladu s § 3 správního řádu zjistil stav věci tak, 
aby o něm nebyly důvodné pochybnosti , přistoupil k vydání rozhodnuti. 

Dřeviny nejsou součásti významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst . 1 písm. b) zákona. 
Součástí stromořadí ve smyslu § 1 písm. c) vyhlášky č . 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějšlch předpisů, je pouze javor rostoucí na ulici 
Dimitrovova. Pozemky p.p . č . 664/3 a 1869/1 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Příslušný silniční správní úřad, 
tj. Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, byl o záměru informován v oznámení o zahájeni řízení 
ze dne 4 7. 2016. Zároveň byl upozorněn na možnost vyjádření se k záměru podle části čtvrté 
správního řádu . Silniční správní úřad se k záměru nevyjádřil. Správní orgán má proto podmínky 
kácení za dohodnuté ve smyslu § 8 odst. 1 zákona. 

Zdravotní stav všech dřevin je dobrý, nebyly zjištěny žádné závažné defekty. Borovice rostoucí 
na ulici Palackého má jednostranně vyvinutou korunu, neboť roste v bezprostřední bllzkosti 
douglasky, která je v přímém konfliktu se záměrem . Estetická hodnota borovice je již v současné 
době nižší oproti zbývajícím dřevinám, které v této lokalitě rostou. Byla vysazena příliš blízko 
přilehlého chodníku a místní komunikace, proto je vyvětvena nad podjezdní výšku a zároveň roste 
blízko douglasky, po jejímž pokáceni by došlo k odhaleni nevyvážené koruny. Smrk rostoucí 
v blízkosti bytového domu na ulici Dimitrovova je mladý jedinec, který byl rovněž nevhodně 
vysazen v bezprostřední blízkosti místní komunikace a chodníku podél ulice Dimitrovova a zároveň 
i v malé vzdálenosti u chodníku k bytovému domu. Javor je součásti stromořadí, které bylo 
vysazeno po dokončení panelových domů podél celé jižní strany komunikace a v několika místech 
je přerušeno (parkovišti. vjezdy a chodníky k bytovým domům). Funkční i estetický význam těchto 
dřevin neni zanedbatelný. Pozitivně reguluji teplotu, snižují prašnost, ovlivňují proudění vzduchu, 
upravují vadni režim zpomalováním odtoku vody z okolních pozemků a tvoří biotop pro ptactvo 
a dalši organismy. Význam zeleně v městském prostředí, které je odtržené od přírody, 
je i estetický, neboť umožňuje vnímat přirozené rytmy, zejména střídáni ročních období. 
Předmětná akce má být realizována z dotací. Káceni bude provedeno přednostně v období 
vegetačního klidu, pouze v případě, že by v důsledku harmonogramu prací nebylo možné kácet 
v obdob! od 1. 11 . do 31 . 3. , bude přistoupeno ke káceni dřevin v období vegetace. Tfm, že kácení 
bylo povoleno i v obdob! možného hnízděni ptáků nenf dotčena ochrana ptáků vyplývající 
z § Sa zákona. Rozhodnutí o povoleni kácení nenahrazuje rozhodnuti o stanoveni odchylného 
postupu podle § Sb zákona. Po posouzení důvodů kácení a po posouzení stavu dřevin na místě 
samém. správní orgán souhlasí s jejich kácením. 

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

Poučení účastníku: 
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvoláním 
ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním 
učiněným u Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek . 

Ing Mar k Antoš 
vedoucí odboru ž votního prostředí 

Vypra~euu u u"'. {; 9 hi.F 
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Rozdělovník 

Obdrží do vlastních rukou: 
Město Svitavy, T .G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

Dotčený správní úřad: 
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, T .G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

Na vědomí: 
SPORTES Svitavy s.r.o . Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy (OS) 
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ROZHODNUTÍ 

Svitavy 25. dubna 2016 

Městský úřad Svitavy jako věcně a místně příslušný správnl orgán ochrany přírody 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 přlrody a krajiny, ve zněnl pozdějšfch 
předpisů (dále jen zákon), a ve smyslu ustanoveni § 1 O a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve zněnl pozdějšlch předpisů (dále jen správnl řád), ve věci účastníků řízení dle§ 27 odst. 1 
s rávního řádu: 

po provedeném správnlm řízeni rozhodl takto: 

podle ustanoveni § 8 odst. 1 zákona 
povoluje 

žadatelům pokáceni 1 ks smrku ztepilého (Picea abies) rostoucího na pozemku p.p č. 636/10 
v katastrálním územ! Svitavy-předměstí a 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) rostoucího 
na pozemku st.p.č. 1480 v katastrálním území Svitavy-předměstl v zahradě u rodinného domu 
č.o. 11 na ul. československé armády ve Svitavách (umístěni dřevin dle situačního zákresu, který 
je součásti žádosti o povoleni kácení). · 

Kácení bude provedeno při splněni následujíclch podmínek: 
1. kácení bude provedeno po nabyti prtevní moci tohoto rozhodnutí v době vegetačnlho klidu, 

tj. od 1. 11 do 31. 3.; 
2. platnost tohoto výroku rozhodnutí končí 31. 3. 2019. 

Odůvodnění: 
', 

Dne 14. 3. 2016 obdržel Městský úřad Svitavy (dále jen správní orgán) žádost vlastnlků pozemků 
st.p.č. 1480 a p.p . č. 636/10 v k.ú. Svitavy-předměstí (dále jen žadatelé) o povoleni kácení 
2 ks smrků rostoucích v zahradě u rodinného domu č.o. 11 na ul. óeskoslovenské armády 
ve Svitavách. Podání žádosti o povolení kácení žadatelé zdůvodnili poškozovánlm přilehlého 
oploceni a chodníků, ohrožením bezpečnosti v ulicí československé armády, dále se majitelé' 
obávají poškození objektu v přlpadě , že se stromy zlomí a v ulici se plánuje rekonstrukce chodníku 
ke školce. 

Na základě žádosti o povolení kácení správnl orgán provedl dne 22. 3. 2016 šetření na místě 
samém. Opatřením čj . 15089-16/0ZP-grh ze dne 22. 3. 2016 bylo žadatelům a spolkům, které 
správní orgán požádaly o informováni o zahajovaných řízeni , oznámeno zahájeni řizenl ve věci. 
Žádný spolek se do řízení nepřihlasil Správní orgán v souladu s § 3 správního řádu zjistil stav věci 
tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti, a proto přistoupil k vydání rozhodnutí. 
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Dřeviny nejsou součásti významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona 
ani součástí stromořadí ve smyslu § 1 písm. c) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů . Smrk ztepilý roste v severovýchodním 
rohu zahrady v bezprostřední blízkosti oploceni. Kmen je vyvětven do výšky cca 5 - 6 metrů 
Koruna je široká, zasahuje do více jak poloviny prilehlé místní komunikace. Kmen je zdravý, 
koruna je mírně proschlá. Chodník je výrazně poškozen zvětšujícím se kořenovým systémem. 
Smrk pichlavý roste v severozápadním rohu zahrady u vstupu k rodinnému domu na křižovatce 
ulic Československé armády a Richarda Kloudy. Kořenové náběhy nejsou patrné, kmen je nízko 
zavětvený , koruna je štíhlá, výška stromu je cca dvakrát vyšší oproti výšce domu. Strom roste 
mírně odkloněn od rodinného domu směrem ke křižovatce Koruna je výrazně proschlá, zdravotní 
stav stromu je zhoršený. 

Estetický i funkčn í význam stromů je v dané lokalitě poměrně vysoký. Důležité jsou především 
společenské funkce dřevin, jako je snižováni prašnosti, ovlivněni proudění vzduchu, vytvárení 
pozitivních klimatických podmlnek zejména v letnlm období a důležitá je i jejich funkce biotopu pro 
ptactvo. Stromy jsou součástí zeleně v obytné zástavbě. Smrky nejsou dlouhodobě perspektivní 
dřeviny . Kořenový systém smrků je plochý a mělký, bez hlavního kořene, proto jsou smrky málo 
odolné vůči působeni větru . Správnl orgán, po posouzeni důvodů uvedených v žádosti o povoleni 
káceni a po posouzení stavu dřevin na mlstě samém, souhlasí s jejich kácením. Zároveň správní 
orgán upustil od možnosti uloženi náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
pokácením dřevin, neboť zahrada je dostatečně ozeleněná . 

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnuti. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvoláním 
ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním 
učiněným u Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovenlm § 85 odst. 1 správnlho řádu odkladný účinek . 

Ing. Mare Antoš 
vedoucí odboru živ tního prostředí 

Obdrží do vlastních rukou 

Obdržl na vědomi 
Městský úřad Svitavy, odbor rozvoje města, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

Vypraveno dne: v-:J . .f /ufC 


