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Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím žádám o 
zasláni kopii rozhodnuti o pokáceni vzrostlých dřevin na pozemcích ve správě 
úřadu městského obvodu Ostrava - Jih, pare. č. 1005/20, 42/17 a 17/15 k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, v případě, že byla nařízena náhradní výsadba, tak v jakém 
množství a na kterých pozemcích.

Děkuji,
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Fekiačová Jana

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Bandolová Angela Bc. 
28 února 2020 8:18 
Fekiačová Jana 
FW: Výzva

From:
Sent: Friday, February 28, 2020 7:07 AM 
To: Bandolová Angela Bc.
Subject: Re: Výzva

Dobrý den, 
reaguji na vaši výzvu o doplnění údajů: 
Datum narozemi-

........ — Původní e-mail
Od: Bandolová Angela Bc. 
Komu:|
Datum: 20. Z. 2020 l !: 1 1:58 
Předmět: Vvzva

Výzva na doplnění údajů.

Na základě Vašeho podání ze dne 25.2.2020. žádost o zaslání informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, týkající se zaslání rozhodnutí o povolení kácení dřevin na p.č. 1005/20. 42/17 a 17/15 
k.ú. Zábřeh n. Odrou. Vás vyzývám k doplnění povinných údajů, a to datum Vašeho narození.

S pozdravem

Bc. Angela Bandolová

referent správy veřejne zeleně
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,V’!Á' Statutární město Ostrava
'Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 

"í" Odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka:
Ze dne.
Naše značka:JIH/023266 /20/ODK/Ban 
Vyřizuje: Bc. Angela Bandolová 
Telefon: +420 599 430 472 
E-mail: anqela.bandolova@ovaiih.cz

Datum: 09.03. 2020

Odpověď žadateli o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí kopií 
rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích na p.č. 1005/20, 42/17 a 17/15 v k.ú Zábřeh n. 
Odrou Vám sdělujeme následující:

Městský obvod Ostrava - Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, na určených parcelách 
prováděl kácení pouze na p.č. 42/17 a to na základě vydaného rozhodnutí č. 23/2019/OP.
Na základě dotazu na MMO OOŽP nám bylo sděleno, že kácení na parcelách č. 1005/20 a 17/15 
bylo prováděno na základě Oznámení o kácení, tyto práce byly prováděny v rámci odstraňování 
dřevin rostoucích v ochranném pásmu plynového vedení dle energetického zákona 458/200 Sb., 
§ 58, a bylo zadáno správcem plynového vedení.
Na parcelách 1005/20 a 17/15 kácení dřevin nebylo našim odborem zadáno a proto Vám nemohou 
být doloženy Vámi žádané dokumenty.

S pozdravem

I

PhDr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy 
a komunálních služeb

Příloha: kopie rozhodnutí č. 23/2019/OP

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ 00845451 
www.ovajih.cz DIČ CZ 00845451
ID datové schránky 2s3brdz Číslo účtu 19-1520761/0100
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka: JIH/23155/19/ODK/Ban
ze dne: 13.3.2019
Č. j.: J1 M/32055/19/VŽP/Hud
Sp. zn. S-JIH/24281 /19/VŽP/Hud

Statutární město Qstraya ^
Městský obvod Ostrava-Jih ' --’-i-
IČO 008 45 451 
Horní 791/3
700 30 Ostráva-Hrabůvka

Vyřizuje : 
Telefon: +420 599 430 378 

+420 734 433 061 
+420 599 430 340

Ing. Radomíra Hudečková
zastoupen
PhDr. Daniel Jeřábek 
vedoucí odboru dopravy- a KS 
ÚMOb Ostrava-Jih 
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Fax:
E-mail: radomira.hudeckova@ovaiih.cz

Datum: 10. dubna 2019

Rozhodnutí c. 23/20J9/OP
0 povolení kácení dřevin

I. Výroková část

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. odbor výstavby a životního 
prostředí. Horní 791/3. 700 30 Ostrava-Hrabůvka (dále jen „ÚMOb VŽP"), věcně a rmstně 
příslušný dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon"), ustanovení čl. 19 písm. b) bodu 2 Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy) a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb.. 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), vydává na základě řízení 
provedeného dle správního řádu toto rozhodnutí, jímž se žadateli, vlastníku pozemků pare. č. 42/5, 
42/17 a 42/1, ul. Horymírova 104, Horymírova x Markova a Horymírova 114, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, Horní 
791/3, 700 30 Ostrava (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) zastoupenému 
na základě plné moci ze dne 17. 3. 2017: PhDr. Danielem Jeřábkem, vedoucím odboru dopravy 
a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava

povoluje kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona

1 ks javoru mléčného (Acer platanoides) o obvodu kmene 159 cm, v žádosti označeného č. 1,
1 ks vrby bílé (Salix alba) trojkmen o obvodu kmenů 136+162+122 cm, v žádosti označené č. 2,
1 ks javoru j asanolistého (Acer negundo) o obvodu kmene 114 cm, v žádosti označeného č. 3,

rostoucích na pozemcích pare. č. 42/5, 42/17 a 42/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou.

Skácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března.

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich 
hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli 
způsobem (nutnost dodržování ust. § 5a zákona). Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné 
provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků, zejména v období 
od 1. března clo 31. července.

Horní 791/3. 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovaiiti.cz
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Náhradní výsadba dřevin jako kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny podle ust. § 9 odst. 
1 nebyla předepsána z důvodu neperspektivnosti kácených dřevin.

II. Odůvodnění

UMOb VŽP přezkoumal žádost vlastníka pozemku: Statutární město Ostrava - Městský obvod 
Ostrava-Jih. IČ 008 45 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka zastoupeného na základě plné 
moci ze dne 17. 3. 2017: PhDr. Danielem Jeřábkem, vedoucím odboru dopravy a komunálních 
služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3. 700 30 Ostrava o povolení kácení 3 ks 
dřevin rostoucích na pozemku pare. ě. 42/5, 42/17 a 72/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, doručenou 
UMOb VŽP dne 18. března 2019. Žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 
správního řádu a ust. § 4 odst. 1 vyhlášky Č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení Při podání žádosti se žadatel vzdal práva účasti pří dokazování v souladu s § 51 odst. 2 
správního řádu a také práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 
odst. 3 správního řádu. Požadavek na vydání povolení ke kácení dřevin je odůvodněn zhoršeným 
zdravotním stavem dřevin.

Spolku Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., IČ 228 76 898, se sídlem Okružní 1309, 
735 14 Orlová-Lutyně byla dne 21. března 2019 sdělena informace o zahájení řízení (zveřejněním 
na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňující dálkový přístup). Postavení 
účastníka předmětného řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu mu však nebylo přiznáno, 
neboť v zákonné lhůtě (tj. dle ust. § 70 odst. 3 zákona, do osmi dnů ode dne, kdy bylo výše 
uvedeným způsobem zahájení řízení oznámeno), neoznámil svou účast v předmětném řízení.

Dne 2. dubna 2019 bylo provedeno funkční a estetické vyhodnocení významu dřevin. Prošetřením 
na místě samém bylo zjištěno, že na pozemku pare. č. 42/5. na ul. Horymírova 104 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou roste 1 ks javoru mléčného o obvodu kmene 159 cm. v žádosti označeného č. 1, 
na pozemku pare. č. 42/17, na ul. Horymírova x Markova v k. ú. Zábřeh nad Odrou roste 1 ks vrby 
bílé - trojkmen o obvodu kmenů 136+162+122 cm, v žádosti označené č. 2 a na pozemku pare. č. 
42/1 na ul. Horymírova 114 v k. ú. Zábřeh nad Odrou roste 1 ks javoru jasanolistého o obvodu 
kmene 114 cm, v žádosti označeného č. 3.

Dřevina č. 1 má na kmeni cca 2,5 m dlouhou ránu se silně poškozeným jádrovým dřevem, kořeny 
jsou na povrchu a jsou poškozené infekcí a sečením trávy.
Dřevina č. 2 má kmeny srostlé u země, které jsou vychýlené od kolmé osy, v koruně dochází 
k rozsáhlému prosychání kosterních větví, také ke zlomům větších suchých větví, u paty se 
nacházejí tlející rány.
Dřevina č. 3 má poškozený kmen po vylomení kosterní větve v minulosti, v ráně je silně napadena 
infekcí, zároveň je ztrátou kosterní větve narušeno těžiště dřeviny, což může mít vliv na stabilitu 
dřeviny, dochází k prosychání kosterních větví.

Celkově se stromy jeví ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu, význam jejich primární funkce byl 
vyjádřen jako podprůměrný, což jsou dřeviny silně poškozené, vysoko vyvětvené, málo vitální, 
výrazně prosychající, s předpoklady dalšího vývoje značně omezenými. Z hlediska významu 
sekundárních funkcí byl estetický význam stanoven jako malý, funkční význam jako střední, vyjma 
funkce biologické, ovšem v době hodnocení významu zde nebyl pozorován žádný druh zvláště 
chráněného živočicha a ani hnízdící pták. V blízkosti rostou hodnotnější a perspektivnější dřeviny, 
které jsou schopny plnit odpovídající funkce (estetickou, hygienickou) v delším časovém horizontu. 
Proto ÚMOb VŽP povolil kácení těchto dřevin.

Horní 791 /3,~700 30 Ostrava-Hrabúvka ' ~ IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451 
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Porovnáním závažnosti důvodů uvedených v žádosti přímo na místě bylo zjištěno, že důvody 
uvedené v žádosti odpovídají skutečnému stavu dřevin, s ohledem na stanovení primárních funkcí 
dřevin jako podprůměrných a sekundárních funkcí jako průměrných a významnému poškození 
dřevin převládá veřejný zájem na pokácení dřevin nad veřejným zájmem na jejich zachování. 
Všechny výše uvedené skutečnosti správní orgán vyhodnotil jako závažné důvody k vydání 
povolení ke kácení dřevin.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Podklady pro vydání tohoto rozhodnutí jsou: 1) Žádost o povolení kácení dřevin ze dne 
18. 3. 2019 včetně příloh, 2) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 20. 3. 2019. 3) Protokol 
z ohledání a vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin ze dne 2. 4. 2019.

III. Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání 
ve Ihútě do i 5 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního 
prostředí, podáním učiněným u ÚMOb VŽP. V odvolání uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí 
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 
jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává 
ve 2 stejnopisech. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady 
správní orgán (§ 82 odst. 2 správního řádu). Včas podané a přípustné odvolání má v souladu 
s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Radomíra Hudečkova 
úředník referátu životního prostředí

Horní Z9Í/3, 700 3Ď"Ostravá-Hrabúvka ÍST00845451, D!C;CZ00845451
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Horymírova x Markova, Č. 2 Salix alba, 136,162,122 cm


