*KUPAX00L0BJV*
KUPAX00L0BJV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 363/2017/OŽPZ/JI
Spisová značka: SpKrÚ 84545/2016/OŽP/7
Vyřizuje:
Ing. Věra Jiříčková
Telefon:
466026355
E-mail:
vera.jirickova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:
Datum:

dle rozdělovníku

05.01.2017

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
vydává na základě oznámení podaného dne 9. 12. 2016 Městským obvodem – Statutárním městem
Pardubice, Městským obvodem Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ 00274046 (dále
jen oznamovatel), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

Realizace opatření uvedených ve znaleckém posudku č. 197 – 2037/14
na stromech v EVL Pardubice
nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 9. 12. 2016 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru zpracované
dle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení záměru bylo zpracováno Ing. Miroslavem Vraným, Jindřišská
1748, 530 02 Pardubice, autorizovanou osobou podle ust. § 19 zákona. Příslušný úřad vymezil
dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na Městský obvod
Pardubice I a Pardubický kraj.
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Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Úřad městského
obvodu Pardubice I, Magistrát města Pardubic, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajskou
hygienickou stanici Pardubického kraje a Českou inspekci životního prostředí.
Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona.
Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 14. 12. 2016
a podle ust. § 6 odst. 7 zákona byla stanovena lhůta do 3. 1. 2017 pro zaslání vyjádření veřejnosti,
dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.
Současně bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA) pod kódem záměru PAK753.
Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Městského obvodu (MO) Pardubice I od
14. 12. do 30. 12. 2016.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Záměr Realizace opatření uvedených ve znaleckém posudku č. 197 – 2 037/14 na stromech v EVL
Pardubice není uveden v příloze č. 1 k zákonu, je podroben zjišťovacímu řízení na základě ust. § 4
odst. 1 písm. e) zákona. Předmětem ochrany je páchník hnědý.
Kapacita (rozsah) záměru:
Budou pokáceny 3 stromy (č. 21, 50 a 51) a 6 stromů (č. 2, 44, 45, 75, 84 a 132) bude ořezáno na
torzo kmene a kosterních větví.
Umístění záměru:
Kraj Pardubický, okres a obec Pardubice, ulice Pod Zámkem, lipová alej.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je zajištění bezpečnosti veřejnosti v návaznosti na stabilitu stromů v aleji. Bezpečnost
bude zajištěna pokácením 3 stromů a ořezem 6 stromů. Alej je součástí parku Tyršovy sady, jehož
rekonstrukce již proběhla. Není známo, že by v místě byly plánovány obdobné nebo jiné záměry.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technické řešení:
Ošetření, ořezy stromů a jejich redukce, popřípadě kácení, budou prováděny jen pomocí lehké
techniky, jako je např. motorová pila, vysokozdvižná plošina apod. K dopravě techniky bude sloužit
asfaltová cesta vedoucí alejí.
Technologické řešení:
Při vhodných podmínkách bude do bezprostřední blízkosti torz vysazena náhradní výsadba.
Odstranění torz bude provedeno nejdříve po uplynutí 5 let od jejich uschnutí, ošetření stromů bude
prováděno mimo vegetační sezónu, ideálně v období říjen až březen. Pokud budou v rámci ořezu
odstraněny silnější větve nebo části kmenů, budou ponechány v blízkosti aleje, tj. na území EVL
nebo v jeho blízkosti, např. v Tyršových sadech vstupní části dutin budou nasměrovány tak, aby
byly chráněny pře přímým deštěm, ideálně jižním nebo jihozápadním směrem. Které odstraněné
části stromů zůstanou na místě, rozhodne specialista na xylofágní hmyz, který bude přítomen na
místě při provádění ořezu. Pokud bude vstupní otvor vystaven přímému dešti, bude vstup do dutiny
částečně zastřešen, výlet z dutiny bude ponechán, dutiny, do kterých nebude přímo pršet, zůstanou
nezakryté. Za každý strom a torzo bude provedena náhradní výsadba 2 nových stromů (lípa, vrba,
dub, jilm) v EVL Pardubice nebo v blízkém okolí. Během provádění záměru nedojde k vybírání
trouchu z dutin ani k jejich chemické konzervaci.
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Posouzení příslušného úřadu
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení následující vyjádření a stanoviska:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 28. 12. 2016 pod čj.
KHSPA 22141/2016/HOK-Pce sdělila, že po zhodnocení souladu předloženého oznámení
s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví považuje rozsah oznámení za dostatečný.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 27. 12. 2016 zn.
ČIŽP/45/IPP/1616484.001/16/KDR:
Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství a oddělení
ochrany lesa nemají k záměru připomínky. Oddělení ochrany přírody upozorňuje, že ve výčtu
navazujících rozhodnutí chybí povolení kácení dřevin podle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jinak nemá k záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu:
Příslušný úřad nepovažuje chybějící odkaz na povolení kácení dřevin za závažný nedostatek
oznámení, neboť se jedná o povinnost stanovenou zákonem, tedy obecně platnou a povolení bude
vydávat Úřad Městského obvodu Pardubice I jako orgán oznamovatele.
Krajský úřad Pardubického kraje dne 12. 7. 2016 čj. KrÚ 48135/2016/OŽPZ/JI:
Orgán ochrany přírody poukazuje na nedostatky v kapitole 5. Fauna a flóra, které však nepovažuje
za závažné. Upozorňuje, že kromě páchníka hnědého se v oblasti vyskytují dle nálezové databáze
i netopýři a očekává, že tyto informace budou obsahem žádosti o povolení výjimky podle ust. § 56
zákona o ochraně přírody, kterou bude sám vydávat. V závěru upozorňuje, stejně jako ČIŽP na
chybějící položku ve výčtu navazujících rozhodnutí.
Hodnocení příslušného úřadu:
Pokud informace nechybí správnímu orgánu, který povede navazující řízení, ani oddělení ochrany
přírody ČIŽP, nepovažuje příslušný úřad opomenutí za závažné. Chybějící položku ve výčtu
navazujících rozhodnutí komentoval příslušný úřad výše.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti
a dotčených územních samosprávných celků.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady
poskytnuté investorem v oznámení záměru, který byl zpracován podle přílohy č. 3 k zákonu
a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil
přitom kritéria, která charakterizují záměr a zájmové území a z toho vyplývající významné
potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí uvedené v příloze č. 2 k zákonu.
Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho vlivů
s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí, produkci odpadů, rušivé vlivy
a rizika havárií.
Předmětem posuzovaného záměru je provedení opatření na stromech z důvodu udržení zdraví
a stability stromů v aleji, posouzení bylo provedeno z ohledem na možný vliv záměru na evropsky
významnou lokalitu. Předmětem ochrany je páchník hnědý.
Vlivy na ovzduší, veřejné zdraví, produkci odpadů, rušivé vlivy a rizika havárií jsou vzhledem
k charakteru záměru minimální, vlivy na faunu a flóru jsou minimalizovány kompenzačními
opatřeními předloženými oznamovatelem na základě výsledku naturového hodnocení.
Realizací záměru se nezmění dosavadní využívání území a pro regeneraci oznamovatel provede
kompenzační opatření, a proto příslušný úřad soudí, že vliv nebude významný.
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Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populace), povahu vlivů a po shromáždění všech vyjádření k předmětnému
záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují
hranice České republiky, nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován
podle zákona.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá MO Pardubice I o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4
zákona na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčen územní
samosprávný celek o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 6. 1. 2017 na úřední desce Pardubického kraje

MO Pardubice I:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Obdrží
podle ust. § 7 odst. 4 zákona:
Oznamovatel:
1. MO Pardubice I
Dotčené územní samosprávné celky:
2. MO Pardubice I
3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

prevence, Vršovická 65, Praha
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