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R O Z H O D N U T Í  

 
Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 2 
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č 
114/1992 Sb.“) a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. závazné 
stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku „Lipové aleje Radkov – Dubová“ rostoucí 
podél silnice III/44337 na pozemku parc. č. 1629/1 ost. plocha v kat. území Radkov u Vítkova: 

 
n e s o u h l a s í  

 
s navrženým 
- kácením lip č.  2, 4, 12, 19, 24, 26, 51, 55, 66 
- ošetřením dutin u stromů č. 1, 3, 5, 8, 14, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 39, 43, 47, 49, 50, 64, 

 
s o u h l a s í 

 
s ošetřením aleje  podle předloženého návrhu: 
- instalací bezpečnostních vazeb u stromů č. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 35, 

41, 46, 57,       
- stažením kmenů obručemi u stromů č. 12, 20, 22, 26, 30, 44, 49, 52, 55, 56, 63,   
 
se zásahy, které vyplynuly z odborného posouzení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Poodří 
a Krajského střediska Ostrava č.j. 2312/PO/2014 ze dne 16.12.2014 a vlastního zjištění orgánu ochrany přírody: 
- seřezáním lípy č. 24 na torzo,  
- revizí  a případnou opravou stříšek instalovaných v roce 2003 a 2008,  
- revizí bezpečnostních vazeb instalovaných v roce 2003 a 2008. 
  
Součástí tohoto rozhodnutí je situační výkres s označením stromů.   
 
Souhlas se vydává za těchto předpokladů: 
- zásahy do aleje bude provádět odborně způsobilá osoba - arborista, 
- ošetřením nesmí dojít k zásahu do biotopu páchníka hnědého,  
- o zahájení a ukončení prací bude orgán ochrany přírody informován, po ošetření aleje bude orgánu ochrany 

přírody zaslána písemná zpráva o provedených zásazích včetně fotodokumentace    
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Účastníci řízení  
podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu  
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČ 00095711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava  
podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
- Obec Radkov, IČ 00635383, Radkov 58, 747 83 Radkov 
podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
- Občanské sdružení Radkov, IČ 22864199, Radkov 180, 747 84 Radkov 
- Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČ 7094726, Chlumova 17, 130 00 Praha 3 
 

Odůvodnění 
 

O vydání stanoviska k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku „Lipové aleje Radkov – Dubová“ 
požádala dne 14.10.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava.  Navrhla kácení 1 lípy (č. 2) a 
ošetření 39 lip dle posouzení  Ing. Milady Toškové ze dne 4. února 2014. 
Dne 12.11.2014 požádal o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku Obecní úřad Radkov  na 
základě doručené žádosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Opava o povolení kácení 8 lip (č. 4, 
12, 19, 24, 26, 51, 55, 66).  
 
Zamýšlené zásahy do významného krajinného prvku Správa silnic Moravskoslezského kraje zdůvodnila špatným 
zdravotním stavem stromů a nebezpečím jejich pádu.  
 
Řízení o žádostech bylo podle  § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy žádosti věcně a místně 
příslušnému správnímu orgánu došly. Vzhledem k tomu, že Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, je 
k oběma řízením příslušný, řízení se týkají téhož předmětu a týchž účastníků a věcně spolu souvisejí, rozhodl 
správní úřad z moci úřední o spojení obou řízení. Usnesení o spojení řízení vydal pod č.j. MUVI 32103/2014 ze 
dne 13.11.2014 a o vyrozuměl o tom oba žadatele.   
Společné řízení je vedeno podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že toto stanovisko se 
nevydává jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštních předpisů, vztahují se na něj obecné předpisy o správním 
řízení a je vydáno formou samostatného správního rozhodnutí.  
 
O zahájení správního řízení uvědomil orgán ochrany přírody účastníky řízení dopisem č.j. MUVI 32134/2014 ze 
dne 13.11.2014. Informaci o zahájeném řízení zaslal i spolkům,  které o tyto informace požádaly. V zaslaném 
oznámení všem sdělil, že požádal Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Správu CHKO Poodří a Krajské 
středisko Ostrava o odborné posouzení záměru.  
 
Vlastnické právo k dotčenému pozemku ověřil orgán ochrany přírody prostřednictvím dálkového přístupu do 
katastru nemovitostí. Podle evidence katastru nemovitostí LV 331 je pozemek parc. č. 1629/1 ost. plocha v kat. 
území Radkov u Vítkova ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava, 702 
18 Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Přívoz, 702 23 Ostrava.   
Správa silnic Moravskoslezského kraje byla zřízena Moravskoslezským krajem k zajištění výkonu vlastnických 
práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství a k silničním 
pozemkům silnice II. a III. třídy na území kraje, které nabyl kraj do svého vlastnictví z majetku České republiky. 
Za zabezpečení správy a údržby silnic II. a III. třídy zodpovídají podle předloženého organizačního řádu 
jednotlivá střediska. (Zřizovací listina je uveřejněna na internetových stránkách www.ssmsk.cz). 
 
V řízení o žádosti je  účastníkem řízení žadatel Správa silnic Moravskoslezského kraje,  Obec Radkov, Občanské 
sdružení Radkov, které se do správního řízení přihlásilo dne 26.11.2014 a spolek Arnika – Centrum pro podporu 
občanů, který se do řízení přihlásil dne 20.11.2014.  
Obce jsou ve svém územním obvodu účastníky řízení podle § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb, oprávnění 
účastnit se správních řízení spolkům (dříve občanská sdružení) vyplývá z § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
Hlavním posláním obou spolků je podle jejich stanov ochrana přírody a krajiny,  oba mají právní subjektivitu a 
splňují tak podmínky na účast ve správním řízení podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. O jejich účastenství 
v řízení byly všichni účastníci vyrozumění dopisem č.j. 34143/2014 ze dne 8.12.2014. 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava,  vydala posouzení 
k navrženému záměru dne 16.12.2014 pod č.j. 2312/PO/2014. Dne 8.1.2015 doplnila posouzení sdělením ohledně 
popisu lípy č. 14. Odborné posouzení je jedním z podkladů pro rozhodování ve věci.    
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O tom, že v řízení byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí byli účastníci uvědomění dopisy č.j. MUVI 
136/2015 ze dne 5.1.2015 a č.j. MUVI 860/2015 ze dne 12.1.2014. Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu měli  
možnost se s nimi seznámit před vydáním rozhodnutí.  Dne 12.1.2015 nahlédli do spisu zástupci Občanského 
sdružení Radkov a spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů. V průběhu správního řízení účastníci nepodali 
žádné námitky ani připomínky.   
 
Důvodem ochrany aleje je její stáří a způsob pěstování a udržování stromů. Alej byla vysázená podél kočárové 
cesty, stromy byly a jsou udržovány tzv. ořezem na kostru.  Alej je unikátním prvkem naší krajiny, 
v Moravskoslezském kraji jediným. V červenci 2014 zde byl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu brouka 
páchníka hnědého, což je dalším závažným důvodem pro zachování celistvosti aleje.  
Páchník hnědý osidluje dutiny listnatých stromů. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, je zařazen do kategorie silně ohrožených druhů a patří  mezi 
prioritní druhy soustavy NATURA 2000.  
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichů jsou stanoveny v § 50 zákona č. 114/1992 Sb. 
K jakékoliv činnosti,  kterou by mohlo dojít k zásahu do ochrany zvláště chráněných živočichů je třeba povolení 
výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Příslušnými orgány ochrany přírody k povolení 
výjimek jsou krajské úřady.     
 
Na přelomu října a listopadu 2014 bylo provedeno ošetření aleje z Programu péče o krajinu. Redukčním řezem 
byly odstraněny všechny větve až na hlavy na kosterních větvích, došlo k odlehčení korun a snížení zátěže před 
zimním obdobím.  
Podle odborného posouzení jsou lípy i přes svůj věk, poškození kmenů a opakované ořezy dosud vitální, kmeny 
jsou rovné nebo nakloněny nad pole. Koruny jsou více vyvinuty nad polem, kam je posunuto těžiště stromů. Po 
ořezu je stabilita stromů výrazně zlepšená.  
 
K navrženému kácení stromů není v současné době závažný důvod. Lípy č. 2 a 66 jsou již ořezány na torza. Lípa 
č. 24, která byla uznána ke kácení podle dřívějšího posouzení Agentury ochrany přírody a krajiny č.j. 
590/PO/2013 ze dne 5.6.2013, byla nyní doporučena s ohledem na výskyt páchníka k seřezání na torzo.  
Ponechaná torza jsou nízká a v případě pádu nezpůsobí závažnou škodu. Biotop páchníka zůstane zachován. 
Ostatní stromy určené ke kácení jsou ořezány a v současné době není důvod je kácet.  
Další požadavky na kácení je třeba posoudit v době vegetace, kdy by se mohla projevit reakce jednotlivých 
stromů na provedený ořez. Je pravděpodobné, že bude nutné přistoupit k seřezání dalších stromů na torza. Kácení 
zřejmě nebude možné s ohledem na výskyt páchníka hnědého. Tomuto zásahu by musel předcházet 
entomologický průzkum a výjimka ze zákazů dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.   
 
Předložený návrh na ošetření aleje „Ocenění prací na ošetření stromů“ byl zpracován Ing. Miladou Toškovou 
v únoru 2014. V předložené tabulkové části jsou uvedeny jednotlivé zásahy včetně ocenění prací, chybí však 
popis stromů. U všech lip v aleji je navržen ořez, u 23 stromů bezpečnostní vazby, u 19 stromů ošetření a 
zastřešení dutin a u 11 stromů stažení kmenů obručemi. Celkem je k ošetření navrženo 39 stromů, u některých 
stromů je navrženo více opatření, takže počet uvedených stromů se neshoduje s počtem zásahů. 
 
Ořez stromů, nejdůležitější část ošetření, byl již proveden. S navrženou instalací vazeb a stažením kmenů 
obručemi orgán ochrany přírody souhlasí. Akceptuje důvody žadatele na zajištění provozní bezpečnosti v okolí 
stromů, přestože jsou některá opatření z pohledu dožívající aleje poměrně finančně nákladná, neekonomická a 
technicky náročná (zejména upevnění obručí s ohledem na slabé stěny kmenů). Vazby jsou žádoucí především u 
stromů 20, 23, 26, 30 a 35.   
 
Zásahy vyplývající z odborného posouzení a vlastních poznatků orgánu ochrany přírody jsou rovněž potřebné pro 
další zachování aleje a zajištění bezpečnosti v okolí stromů. Některé stříšky jsou poškozené a uvolněné,  u  lípy č. 
17 došlo v minulém roce k přerušení vazby při zlomu silné větve a stabilizace koruny tím mohla být narušená, 
ostatní vazby je potřeba zkontrolovat, zda jsou ještě funkční. Kontrolu vazeb je třeba provádět pravidelně i 
v dalších letech.       
Odsouhlasenými zásahy při dodržení podmínky odborného provedení nedojde k poškození nebo zničení 
významného krajinného prvku ani ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce.  
 
Další ošetření a zastřešení dutin je diskutabilní. Dle odborného posouzení je návrh velmi pečlivý a nákladný a u 
dožívající aleje se jeví jako málo efektivní a neekonomický. Horizont dožití aleje se zkracuje a ani přes nákladná 
opatření není možné zajistit  její dlouhodobou existenci.  
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Instalace nových stříšek bude  vzhledem k velikosti dutin nákladná a v některých místech neefektivní.  Kmeny 
stromů jsou v rozpadu,  životnost stříšek na nich přesáhne životnost samotného stromu. Tím, že se některé dutiny 
vinou v celé délce kmene, může voda přirozeně odtékat. 
V současné době s ošetřením dutin orgán ochrany přírody nesouhlasí. Není zřejmé, které stromy páchník osidluje 
a v jakém rozsahu by byl dotčen. Odsouhlasením zásahu do významného krajinného prvku nelze připustit činnost, 
která je jiným ustanovením zákona zakázána. V případě trvajícího záměru žadatele na ošetření dutin bude  
nezbytné provést v aleji předem podrobný entomologický průzkum a spolehlivě zjistit výskyt páchníka hnědého. 
Pokud se prokáže, že k dotčení páchníka dojde, bude k zásahu třeba i povolení výjimky ze zákazů u zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Teprve poté bude možné tento zásah do 
významného krajinného prvku odsouhlasit. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinečnou alej, stanovil orgán ochrany přírody podmínky k minimalizaci 
negativních vlivů. Ošetření stromů  je třeba provádět odborně a šetrně. Je nezbytně nutné, aby práce prováděl 
arborista, odborník v oboru péče o dřeviny. Jedná se o speciální zásahy, při kterých jsou nutné znalosti zejména 
z dendrologie, ochrany rostlin, mechaniky a bezpečnosti práce.       
 
Oznamovací povinnost uložil orgán ochrany přírody z důvodu získání a uchování informací o zásazích do 
významného krajinného prvku a provádění kontrolní činnosti.    
 

Poučení o odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolání lze 
podat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, podáním u Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí.  
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.  
 
„otisk úředního razítka“  
 
Příloha 
- situační výkres 
                                                                                                                                           Jarmila Wesselská   
                                                                                                                                              referent odboru                                                                                                                                                 

                                                                                                                
 
Doručí se 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6 
- Obec Radkov, Radkov 58, 747 83 Radkov 
- Občanské sdružení Radkov, Radkov 180, 747 84 Radkov 
- Arnika – Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3  
- spis 
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