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Frahelž 13
379 01 Třeboň

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
Datová schránka: zjq4rhz

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Frahelž (dále jen OÚ Frahelž), jako správní orgán ochrany přírody a krajiny podle § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona o ochraně přírody a krajiny), věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a 11
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, v řízení
vedeném ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal dne 2. 9. 2014
žadatel Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice, IČO 659 93 390, se sídlem Lidická
49/110, 370 04 České Budějovice podle § 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

ukládá
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
provedení náhradní výsadby jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin:




20 ks dubů letních (Quercus robur)
50 ks líp srdčitých (Tilia cordata)
10 ks javorů klenů (Acer pseudoplatanus),

vše obalované sazenice, o výšce min. 150 cm u dubů a min. 180 cm u líp a javorů, obvod kmene min.
5 cm ve výšce 1 m, se zapěstovanou korunou s jediným vrcholem. Stromy budou vysazeny na koruně
svahu za silničním příkopem, převážně jako pokračování linie stávajících stromů. Dřeviny budou
ukotveny dvěma kůly délky 2 m o průměru cca 6 cm, úvazky z vhodného materiálu budou umístěny
pod korunkou. Sazenice budou po výsadbě upraveny vhodným řezem, zamulčovány kůrou ve vrstvě
10 cm a opatřeny ochranou proti okusu zvěří (doporučena plastová samosvorná chránička výšky 110
cm). Tato výsadba bude provedena na vhodných místech pozemků parc. č. 947 (doprovodná zeleň
podél komunikace I/34) a parc. č. 942/1 (doprovodná zeleň podél komunikace III. třídy – příjezd do
obce) v k.ú. Frahelž, dle přiloženého nákresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Výsadba
bude provedena v souladu s normou ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny
a výsadba. Dřeviny budou vysazeny v termínu do 30. 11. 2016. Zároveň je uložena následná péče o
dřeviny na dobu 5 let (každoroční kontrola a oprava kotvení a úvazků, výchovný a řez dle potřeby,
doplnění uhynulých jedinců, v případě potřeby zálivka a odplevelení stromků).
Odůvodnění:
Obecní úřad Frahelž obdržel dne 8. 10. 2015 rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Správy CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň, kterým se ruší předchozí rozhodnutí OÚ Frahelž
ze dne 5. 9. 2014 o povolení pokácení 35 ks dřevin, vydané na základě podání ze dne 27. 8. 2014
Ředitelstvím silnic a dálnic, správa České Budějovice, se sídlem Lidická 49/110, 370 04 České
Budějovice o kácení výše uvedených dřevin rostoucích mimo les - podél komunikace I/24
v katastrálním území obce Frahelž.
V odůvodnění rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se uvádí, že Agentura shledala
v postupu OÚ Frahelž řadu právních a procesních chyb, včetně přijetí neúplné žádosti o povolení
kácení, neprovedení vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK, či
neuložení náhradní výsadby dle ust. § 9 ZOPK.
Na základě tohoto Rozhodnutí zahájil OÚ Frahelž dne 21. 10. 2015 nové správní řízení ve věci
udělení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické ujmy vzniklé pokácením 35 ks dřevin.
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Oznámením o zahájení řízení měli účastníci řízení možnost nahlédnout do podkladu spisu a veškeré
námitky uplatnit nejpozději na místním šetření. Vzhledem k tomu, že k pokácení předmětných dřevin
již došlo (na základě později zrušeného rozhodnutí OÚ Frahelž ze dne 5. 9. 2014), byly na místním
šetření projednávány pouze možnosti uplatnění náhradní výsadby (viz zápis z místního šetření, který
je přílohou tohoto rozhodnutí).
Na základě místního šetření na OÚ ve Frahelži dne 10. 11. 2015 a následně dne 25. 11. 2015 přímo
v terénu byla (po vzájemné dohodě) žadateli jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin předepsána výsadba 20 ks dubů letních, 50 ks líp srdčitých a 10 ks javorů klenů, celkem 80 ks
dřevin, které budou vysazeny na vhodných místech pozemků parc. č. 947 a 942/1 v k.ú. Frahelž, jako
doprovodná vegetace podél komunikace I/24 a silnice III. třídy vedoucí do Frahelže (parcela č. 942/1
je v majetku Jihočeského kraje, výsadba dřevin zde byla předem projednána a odsouhlasena).
OÚ Frahelž, na základě důkladného posouzení a zhodnocení všech podkladových materiálů rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR –
regionálnímu pracovišti Jižní Čechy, oddělení Správy CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň,
podáním učiněným u Obecního úřadu Frahelž.
V odvolání účastník uvede, proti které části rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
Ve Frahelži dne 21. 1. 2016.

Digitálně
podepsal
Petr Malecha
Mgr. Petr Malecha
Starosta obce Frahelž
Obdrží:
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
Datová schránka: zjq4rhz
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Datová schránka: kdib3rr

Na vědomí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Jižní Čechy,
oddělení Správa CHKO Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň
Datová schránka: qxcdynt

