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Rozhodnutí

Výrok:
Městský Úřad v KláŠterci nad OhřÍ, odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí (dále
MěU KláŠterec nad OhřÍ, OMHaaŽll,jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst, 1,
písm, a) zákona Č. 1L4/1992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějšícň předpisŮ (dále jen
zákon o ochraně přírody), posoudil žádost právního subjektu:
Název: Základní organizace Českého zahrádkářsk-ého suazu Lesní Klášterec nad ohří
Sídlo:
lČo:

plívozní 7, 43l51 Klášterec nad ohří
61345938

(dále jen "žadatel")
ve věci vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p, č. 7929/90 a 7929/9l
v k. Ú. Miřetice u KláŠterce nad Ohří ve městě Klášterec nad ohří. Vlastnické právo k předmětným
pozemkŮm má Žadatel. Žádost byla podána dne 17.07.20L7. Tímto dnem bylo zahájeno správní
řízení.

A, Podle § B odst. 1 zákona o ochranš přírody, po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin, MěÚ KláŠterec nad OhřÍ, OMHDaŽP, v souladu se zákonem č, 500/2004 sb,, správní řád, ve
znění pozdějších předpisŮ (dále jen správní řád)

povoluje
pokácet 746 m2 dřevin (stromŮ i keřŮ) v zapojeném porostu s obvody kmenŮ menšími než B0 cm,
9 dybŮ a 2 javory 

^s 
obvody kmene větŠÍmi než B0 cm na pozemcích p. č. 1929 lga {443 m2, B

dubŮ s obvody kmenŮ 92, l29,99, 1O0, 102, 98, 83 a 82 cm a 1javor s obvodem kmene 101 cm) a
P. Č,7929197 (303 m2, 1 dub s obvodem kmene 279 a 1javor s obvodem kmene 117 cm) v k. ú.
Miřetice u KláŠterce nad Ohří ve městě Klášterec nad Ohří (vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí),
DŮvody ke kácení uvedených dřevin jsou, že se iedná o zarostlý pózemek uvnitř oplocené
zahrádkářské osady ZC Lesní č. 3, stromy stíní a ohrožují okoíní zahrádky a chatky a dále zbe ma;í
být zYízeny nové zahrádky,
Podmínky ke kácení:
1. Kácení bude provedeno v termínu od 01, 10. do 31, 03.
2. Platnost tohoto rozhodnutí končí 31, 03, 2019.

B. MěÚ KláŠterec nad OhřÍ, OMHDaŽP, podle § 9 odst. 1zákona o ochraně přírody
ukládá

Žadateli ke kompenzaci ekologické Újmy vzniklé pokácením dřevin z důvodu výstavby náhradní
výsadbu v PoČtu minimálně 3 listnatých stromů na pozemcích v katastrech města ríášterce nad
ohřÍ. Velikost stromkŮ bude min, 10-12 cm (obvod), xonkrétní pozemky pro náhradní výsadbu
budou urČeny po dohodě s MěÚ Klášterec nad dnří, otlHoaŽp. Náhradní výsadba proběhne jo z let
od pokácení předmětných dřevin. Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po
dobu min. 3let (pravidelná záIivka, ochrana proti škŮdcŮm a mechanickému poškození).
O Provedení náhradní výsadby uvědomí Žadatel Městský úřad v Klášterci nad ohří, oMHDažp
nejpozději do 14 dní od její realizace.

www.klasterec.cz



odůvodnění:
Dne 17.07,2a77 obdržel MěÚ Klášterec nad Ohří, OMHDaŽP, žádost od žadatele o povolení kácení
746 m2 dřevin (stromŮ i keřŮ) v zapojeném porostu s obvody kmenŮ menšími než 80 cm ve výšce
130 cm nad zemí a 11 stromŮ (g OuUŮ a Z javory) s obvody kmenŮ většími než BO cm ve výšce 130
cm nad zemí na pozemcích p, č, lg29/9o {443 m2, B dubŮ s obvody kmenŮ 92, !2g,99, 100, 102,
98,83a82cma 1javorsobvodem krnene 101 cm)a p.Č,t929/9t (303 m2, 1dubsobvodem
kmene 2t9 a 1javor s obvodem kmene 117 cm) v k. Ú. Miřetice u KláŠterce nad Ohří ve městě
Klášterec nad Ohří (vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí). Vlastnické právo k předmětným
pozemkŮm má žadatel,

DŮvody ke kácení uvedených dřevin jsou dle žádosti, že se jedná o zarostlý pozemek uvnitř
oplocené zahrádkářské osady ZO Lesní č..3, stromy stíní a ohrožují okolní zahrádky a chatky a dále
zde mají být zYízeny nové zahrádky. MěŮ Klášterec nad Ohří, OtvtHDaŽP, zná místní poměry, ví, o
které stromy se jedná, a proto nenařizuje místní šetření. Předmětné pozemky se nacházejí v areálu
osady č, 3 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lesní v Klášterci nad Ohří.
Dřeviny se nachází v těsném zápoji na svažitém pozemku, Stromy uvnitř porostu trpí zastíněním,
koruny některých stromŮ jsou redukované, větve ve spodních patrech usychají, Zdravotní stav
většiny stromŮ není dobrý, je zhoršený vzájemnou konkurencí. Stromy mají popraskané kmeny, v
prasklinách dochází k zahnívání, Funkční a estetická hodnota stromŮ je nízká, jedná se o
neudržované dřeviny, v korunách některých stromŮ se nacházejí zlomy, v ranách po odlomených
větvích dochází k zahnívání a k dalšímu zhoršování zdravotního stavu stromŮ. Stromy funkčně
nezapadají do charakteru zahrádkářské osady, jedná se o neovocné dřeviny. Hlavním dŮvodem
kácení je pak plánované realizace nových zahrádek, Vzhledem k charakteru stromŮ byla se
zástupcem žadatele dohodnuta náhradní výsadba v rozsahu uvedeném výše,

V dané věci jsou tedy dle názoru MěÚ Klášterec nad Ohří, OMHDaŽP, shromážděny veškeré podklady
dostatečné pro vydání rozhodnutí.
Žadatel a zároveň jediný účastník řízení byl seznámen se všemi podklady potřebnými pro vydání
rozhodnutí, nemá k nim připomínek a souhlasí s vydáním rozhodnutí v dané věci.
Žadateli se v jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, takŽe dle § 36 odst. 3 správního řádu není
třeba před vydáním rozhodnutí dávat žadateli další možnost vyjádřit se k podktadŮm rozhodnutí.
Na základě zjištěných skutečností souhlasí Měú Klášterec nad Ohří, OMHOaŽP s pokácením výše
uvedených dřevin.
Na základě všeho výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a násí. správního řádu odvolat do 15ti dnŮ ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u MěÚ
Klášterec nad Ohří, ONnnaŽP, Náměstí Dr. Eduarda Beneše č. p, 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,
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Ing. Libor Kocáb
referent odboru

Obdrží:
Účastníci Yízení dle § 27 odst. 1 (k rukám statutárního zástupce):
Základní organizace Ceského zahrádkářského svazu Lesní Klášterec nad Ohří, pYívozní 7,4315t
klášterec nad ohří


