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ROZHODNUTÍ
SOUHLAS S OŠETŘENÍM PAMÁTNÉHO STROMU
Výroková část
Statutární město Karviná, IČO 002 97 534, Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 KarvináFryštát, které zastupuje Ing. Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb, Magistrátu města
Karviné (dále jen „žadatel“), podalo dne 17.03.2021 žádost o souhlas s ošetřením 1 ks památného
stromu dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu
s ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“).
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody
dle ustanovení § 76 odst. 2 písm. c) zákona a ustanovení § 46 odst. 2 zákona (dále jen „správní orgán“),
žádost posoudil a na základě tohoto posouzení vydává
souhlas s ošetřením památného stromu:
•

Dubu letního (Quercus robur), vedeného pod názvem „DUB U TREFY", obvod kmene 378 cm
ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucího na pozemku parc. č. 551/4 v katastrálním území Karvináměsto, v části města Fryštát, v obci Karviná, vyhlášeného památným stromem v roce 1994.

Ošetření památného stromu spočívá v následujících zásazích:
•

Speciální zásahy na stromech SPPK A02 009:2019-bezpečnostní řez senescentních stromů.

•

Řez stromů SPPK A02 002:2015- řez zdravotní a úprava průjezdného či podjezdového profilu.

•

Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační zásahy A02 004:2019-instalace dynamické vazby v horní
úrovni (Cobra 8t).

•

Úpravy stanovištních poměrů dřevin A02 007:2020-mulčování kořenové zóny.

•

Odstranění náletů v oblasti kořenové zóny mechanicky, bez použití chemických prostředků (jedinců
bezu černého-Sambucus nigra).

•

V rámci ošetření stromu bude provedena oprava prohnutého zábradlí.
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Pro provedení zásahů orgán ochrany přírody stanovuje tyto podmínky:
1. Práce budou provedeny stromolezcem s osvědčením „Český certifikovaný arborista“ (dále jen
„arborista“).
2. Práce budou provedeny arboristou při dodržení zásad arboristických standardů. Při provádění
prací budou dodrženy postupy podle Arboristických standardů, SPPK A02 009 : 2019 Speciální
zásahy na stromech, SPPK A02 002 : 2015 Řez stromů, A02 004 :2019 Bezpečnostní vazby
a ostatní stabilizační systémy a A02 007 : 2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin.
3. Při pracích nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví a poškození stanoviště
památného stromu.
4. O ošetření památných stromů bude arboristou vedena fotografická dokumentace, která bude
spolu se zprávou vypracovanou osobou provádějící ošetření předána správnímu orgánu do 60
dnů od provedení zásahu.
5. Ošetření památného stromu stanovuje správní orgán na dobu plné vegetace po dobu platnosti
rozhodnutí. Nalomené větve volně visící v koruně je možno odstranit ihned.
6. Souhlas k ošetření památného stromu platí 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí
správního orgánu, je:
•

statutární město Karviná, IČO 002 97 534, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát.

Odůvodnění výrokové části:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody (dále
jen „správní orgán“) obdržel dne 17.03.2019 žádost o souhlas s ošetřením 1 ks památného stromu
dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona, kterou podal žadatel (dále jen „žádost“). Dnem podání žádosti bylo
dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení (dále jen „řízení“).
Žádost obsahovala obecné náležitosti dle ustanovení § 45 správního řádu, v souladu s ustanovením § 37
odst. 2 správního řádu.
Vzhledem k tomu, že správní orgán disponoval všemi neopomenutelnými a zákonem předepsanými
náležitostmi, informoval o zahájení řízení písemným opatřením ze dne 22.03.2021 pod č.j.
SMK/033377/2021 občanská sdružení, která dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona podala žádost
o poskytnutí všech informací o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, tj. spolek AOŽP, z.s., IČO 228 76 898,
Dačického 582/16, 734 01 Karviná-Ráj, Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Karviná, IČO 449
38 080, U Hřiště 718/27, 734 01 Karviná-Ráj a AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556/1, 736 01 Havířov-město,
Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14/890, 709 00 OstravaMariánské Hory a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa
CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz. Stejným opatřením správní orgán oznámil, že je
mu uvedená skutečnost známa z úřední činnosti, a proto dle § 54 správního řádu nenařídil provedení
důkazu ohledáním věci. Správní orgán zároveň účastníky řízení poučil, že mohou ve smyslu ustanovení §
36 odst. 1 správního řádu navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení a mají právo, v souladu
s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu, v řízení vyjádřit své stanovisko. Dále je v dostatečném
rozsahu poučil, aby z neznalosti právních předpisů neutrpěli v řízení újmu. Rovněž stejným opatřením
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal správní orgán účastníkům řízení možnost
vyjádřit se ve dnech 12.04.2021 a 14.04.2021 před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.
Žádný ze spolků nevyužil práva účastnit se řízení v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona jako
účastník dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
Při vymezování okruhu účastníků řízení pro výrokovou část tohoto rozhodnutí dospěl správní orgán
k závěru, že v daném případě toto postavení přísluší v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu žadateli, který je vlastníkem pozemku parc. č. 551/4, oba v katastrálním území Karvináměsto. Další osoby nemohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech.
Vlastnictví předmětných pozemků správní orgán ověřil dálkovým přístupem v evidenci katastru
nemovitostí.
Zákon konkrétně nestanovuje podmínky ošetření památných stromů, a proto orgán ochrany přírody
stanovil pro provedení zásahů na památných stromech v tomto konkrétním případě podmínky, a to
s ohledem na ochranu dřevin dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona a ochranu památných stromů
dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona.
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Podmínky a jejich odůvodnění:
1. Práce budou provedeny stromolezcem s osvědčením „Český certifikovaný arborista“ (dále jen
„arborista“).
Tato podmínka je stanovena s ohledem na skutečnost uvedenou žadatelem v žádosti. Při provedení
zásahu odborně způsobilou osobou lze předpokládat realizaci daného zásahu dle požadovaných
standardů.
2. Práce budou provedeny arboristou při dodržení zásad arboristických standardů. Při provádění prací
budou dodrženy postupy podle Arboristických standardů, SPPK A02 009 : 2019 Speciální zásahy
na stromech, SPPK A02 002 : 2015 Řez stromů, A02 004 : 2019 Bezpečnostní vazby a ostatní
stabilizační systémy a A02 007 : 2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin.
Důvodem stanovení této podmínky je zajištění správného postupu při ošetřování senescentních dřevin
při samotném ořezu, umisťování vazeb a jejich správném technologickém provedení a při zlepšování
kvality půdního profilu.
3. Při pracích nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví a poškození stanoviště
památných stromů.
Stanovení této podmínky je z důvodu zajištění ochrany ponechaných částí památného stromu a snížení
negativního vlivu na jeho stanoviště.
4. O ošetření památného stromu bude arboristou vedena fotografická dokumentace, která bude spolu
se zprávou vypracovanou osobou provádějící ošetření předána správnímu orgánu do 60 dnů
od provedení zásahu.
Správní orgán uložil tuto podmínku z důvodu vedené evidence provedených ošetření na památných
stromech.
5. Ošetření památného stromu stanovuje správní orgán na dobu plné vegetace po dobu platnosti
rozhodnutí. Nalomené větve volně visící v koruně je možno odstranit ihned.
Z důvodu lepšího rozlišení suchých větví od větví živých stanovuje orgán ochrany přírody podmínku
realizace zásahu během období plné vegetace. Bude-li nutné akutně odstranit nalomené suché větve,
ohrožující osoby pohybující se v okolí památného stromu, může se tak učinit v případě nalomených větví
ihned.
6. Souhlas k ošetření památného stromu platí 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Časové omezení platnosti souhlasu k ošetření památného stromu bylo stanoveno z důvodu možné
změny skutečností pro jeho udělení.
Podklady pro rozhodnutí
•

žádost o souhlas s ošetřením 1 ks památného stromu ze dne 17.03.2021 pod čj. SMK/032564/2021
a k ní připojené doklady;

•

rozhodnutí (závazné stanovisko) orgánu státní památkové péče ze dne 12.03.2021 pod č.j.
SMK/030238/2021;

•

oznámení o zahájení řízení ze dne 22.03.2021 pod č.j. SMK/033377/2021;

Správní orgán v průběhu správního řízení shromáždil podklady a důkazy, na základě kterých lze
v souladu s ustanovením § 3 správního řádu konstatovat, že zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti.
V souladu s ustanovením § 50 správního řádu správní orgán ve vzájemných souvislostech vyhodnotil
v žádosti uvedené údaje, veškeré opatřené podklady, přičemž přihlížel ke všemu, co vyšlo v řízení
najevo. Správní orgán zhodnotil získané podklady a vzhledem k tomu, že v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výrocích uvedených.
Dle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen uvést jméno a příjmení účastníka
řízení, kterým je v tomto správním řízení statutární město Karviná.
Poučení účastníků o podání odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) u orgánu
ochrany přírody, Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí. Odvolacím
orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na adrese
28. října 117, 702 00 Ostrava.
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Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění nepřípustné. Podle odst. 2
téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu,
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej
orgán ochrany přírody na jeho náklady.
Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením
stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen,
bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 a odst. 3 písm. b) správního řádu uložena v provozovně
provozovatele poštovních služeb, a pokud si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu
považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

ing. Yvona Mrakwiová
oprávněná úřední osoba
služební číslo 3890
Obdrží
•

statutární město Karviná, IČO 002 97 534, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát.

Na vědomí
•

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IDDS: dkkdkdj

•

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti
Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, IDDS: bv4dyv5

