MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD
Odbor životního prostředí
468 22 Železný Brod, náměstí 3. května 1
Naše značka: ŽP/9429/16/246.10
Vyřizuje: Petruška,DiS
tel. 483 333 986

Železný Brod, dne: 19.9.2016

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ, dále jen SUPŠS
IČ: 60252766
SMETANOVO ZÁTIŠÍ 470
468 22 ŽELEZNÝ BROD

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný
dle §76 odst. 1 písm. a) zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel žádost Města Železný Brod (dále jen žadatel) a po
provedeném řízení podle ust. § 8 odst. 1 zákona a v souladu s ust. 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb

POVOLUJE
žadateli pokácení 1 ks borovice černá (Pinus nigra) o rozměrech v 1,3 m od paty kmene
(měřeno v cm) 98, rostoucí na p.p.č 119 v k.ú. Železný Brod. Pozemek je ve vlastnictví
Liberec.kraj, u Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, zastoupené ředitelem SUPŠS MgA. Liborem
Doležalem (jedná se o příspěvkovou organizaci)
.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Liberec.kraj, u Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, zastoupenou ředitelem SUPŠS MgA.
Liborem Doležalem (jedná se o příspěvkovou organizaci)
ODŮVODNĚNÍ
Dne 12.1.2016 č.j.OŽP-501/2016 správní orgán při MěÚ Železný Brod obdržel žádost
o pokácení 4 ks smrk pichlavý, 7 ks zerav západní a 1 ks borovice černé. Dne 4.2.2016 č.j.
ŽP/501/16/246.10 správní orgán přerušil usnesením řízení a pořádal AOPK o vypracování
odborného stanoviska. Dne 23.3.2016 č.j. OŽP-3238/2016 správní orgán obdržel odborné
stanovisko k navrženému řešení kácení. Dne 11.4.2016 č.j. ŽP/3238/16/246.10 správní orgán
vydal rozhodnutí ve věci pokácení mimoletní zeleně, kdy se zcela ztotožnil s odborným
stanoviskem AOPK a v tomto rozhodnutí povoluje pokácení smrků, zeravů. S pokácením
borovice a jak bylo zjištěno následně 1 ks douglasky tisolisté vydal rozhodnutí, kdy tyto dva
stromy (borovice, douglaska) nepovoluje. Dne 29.6.2016 č.j. OŽP-7325/2016 byla podána
nová žádost žadatelem, kde součástí této žádosti byl předložen i koncepční plán ozelenění této
plochy, kdy žadatel požádal o pokácení borovice a douglasky. Správní orgán usnesením
přerušil řízení dne 28.7.2016 č.j. ŽP/7325/16/246.10, z důvodu ne zcela dodržení odborného
stanoviska AOPK, kdy u borovice je možné uvážit skácení pouze při předložení koncepčního
řešení, kdežto douglaska by měla být ponechána a vyzval v tomto usnesení žadatele
k doplnění jiných variant ozelenění prostoru tak, aby korespondoval s odborným vyjádřením
AOPK (přednostně začlenit douglasku to tohoto plánu ozelenění. Dne 25.8.2016 č.j. OŽP9429/2016 žadatel doplnil žádost. Douglaska bude ponechána a bude začleněna dle podaného
návrhu ozelenění prostoru. Borovice bude odstraněna a nahrazena novou výsadbou (návrh

ozelenění). Žadatel tedy nově splňuje odborné vyjádření AOPK a tím mu správní orgán
povoluje pokácení 1 ks borovice černé. Na předmětném jedinci nejsou žádná aktivní hnízda
ptáků. Proto správní orgán nestanovuje podmínku kácení ve vegetačním klidu. Proto bylo
rozhodnuto jak výše uvedeno.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu v Libereckého kraje, prostřednictvím zdejšího odboru v počtu 3 kusů
stejnopisů. Včas podané odvolání má odkladný účinek. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti rozhodnutí je nepřípustné.
Miloš P A L A
vedoucí odboru životního prostředí
Na vědomí:
Město Železný Brod, nám.3.května 1, 468 22 Železný Brod

