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Závazné stanovisko
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán
ochrany přírody a krajiny podle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě ust. § 149
odst. 1 správního řádu vydává toto závazné stanovisko:
souhlas
s dotčením krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona skácením 30 stromů (29 ks lípa
velkolistá a 1 ks lípa stříbrná) rostoucích na pozemcích p.č. 2283/1 a p.č. 2283/9 v k. ú.
Křižanov za předpokladu provedení náhradní výsadby stromů v počtu 44 ks (např. lípa srdčitá)
podél silnice na pozemcích p.č. 2283/1 a p.č. 2283/2 v k.ú. Křižanov.

Odůvodnění

Dne 2.10.2013 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí žádost od
Městyse Křižanov o vydání stanoviska ke skácení 30 ks stromů lip rostoucích na pozemcích p.č.
2283/1 a p.č. 2283/9 v k. ú. Křižanov z hlediska dotčení krajinného rázu dle ust. § 12 odst. 2
zákona.
Jedná se o stromy rostoucí podél silnice uprostřed městyse, jež tvoří esteticky působící alej, ale
která je dle znaleckých posudků z 8.9.2013 a 18.9.2013 z důvodů zhoršené vitality a zdravotního
stavu části stromů i zhoršení estetického vzhledu aleje po skácení většího počtu stromů
doporučena k rekonstrukci s náhradou novou výsadbou. Stromy budou umístěny v takové
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vzdálenosti od silnice, aby byl omezen negativní vliv dopravy a údržby silnice na stromy včetně
zajištění bezpečnosti silničního provozu a to i při vyjíždění vozidel na silnici.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí jako příslušný správní orgán po
posouzení žádosti udělil souhlas se skácením stromů, protože provedením náhradní výsadby 44
ks vysokokmenných stromů lip podél silnice na stejném či sousedním pozemku dojde pouze
dočasně k narušení krajinného rázu v dané lokalitě.

Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu podat
samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím.
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