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Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP)  
„Priessnitzova alej“  

 
Dne 13. 01. 2011 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k zásahu do VKP – Priessnitzovy 

aleje kácením celkem 88 ks stromů na  pozemku parc.č. 2484 v k.ú. Jeseník. Návrh kácení se týká 
těchto druhů dřevin - 82 ks lípy, 3 ks javorů, 2 ks jasanů a 1 ks dubu - bez uvedení bližší specifikace 
druhu a obvodu kmenů ve výčetní výšce. Jako důvod zásahu je uvedeno zajištění bezpečnosti           
a plynulosti silničního provozu na komunikaci III/45318 s tím, že realizace kácení je vázaná na 
získání dotace na výsadbu nových stromů. 

 
Jako podklad pro toto závazné stanovisko byly použity tyto podklady: 

• Žádost a snímky pozemkové mapy se zákresem stromů ke kácení 
• Výzva MěÚ Jeseník, OŽP č.j.:MJ/00389/2011/02/OŽP/Tu ze dne 11. 1. 2011 
• Inventarizace posouzení stávajícího stavu aleje na ulici Priessnitzové, zpracovala       

Ing. E. Damcová, říjen – prosinec 1997 
• Obnova aleje na ulici Priessnitzové v Jeseníku, návrh řešení – etapizace, zpracovala       

Ing. E. Damcová, únor – červen 1998 
•  Rozbor stavu stromového patra Priessnitzovy aleje, zpracovatel Ing. J. Kolařík, červen 

1998 
• Oznámení o registraci VKP „Priessnitzova alej“ č.j.:výst.919/99-We ze dne 14. 4. 1999 

 
Závazné stanovisko podle § 149  zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád orgánu ochrany přírody obce 
s rozšířenou působností: 
 

Městský úřad Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody          
a krajiny příslušný  podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění      
a § 77 odst.1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění vydává  

 
n e s o u h l a s  

 
podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen 
„zákon“)  k zásahu do VKP „Priessnitzova alej“ pokácením 88 ks navržených stromů ( 82 lip,          
3 javory, 2 jasany, 1 dub – blíže nespecifikováno) na pozemku parc.č. 2484 v k.ú. Jeseník 



Odůvodnění: 
 
 Alej byla vysázena ve druhé polovině 19. století. Vzhledem ke svému historickému, 
krajinářskému a ekologickému významu byla  v dubnu 1999 zaregistrována v souladu s § 3 písm. b) 
a § 6 zákona jako významný krajinný prvek (VKP) pod názvem „Priessnitzova alej.“ Od té doby 
podléhá ochrana dřevin, které ji tvoří, zvláštnímu režimu podle § 4 odst. 2 zákona. V praxi to 
znamená, že v případě jakéhokoliv zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení aleje nebo 
ohrožení či oslabení její ekologicko-stabilizační funkce si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. 

Před vyhlášením aleje za VKP byla v letech 1997 a 1998  provedena podrobná inventarizace 
všech dřevin a navržen postup její obnovy v etapách. Již v té době byly některé dřeviny označeny za 
dlouhodobě perspektivní (doba dožití nad 10 let), zatímco jiné za krátkodobě perspektivní                
(odhadovaná  doba dožití do 10 let). Stromy neperspektivní a havarijní byly nebo měly být již 
odstraněny.  

Zajištění bezpečnosti silničního provozu na uvedené komunikaci a zároveň dodržení podmínky 
ochrany VKP není možné bez znalosti aktuálního stavu stromů. Ten by měla vyhodnotit odborně 
způsobilá osoba. Teprve na jeho základě je možné vybrat stromy, které bezpečnost silničního 
provozu skutečně ohrožují. Tyto dále rozdělit na stromy, u nichž je možné provozní bezpečnost řešit 
jiným způsobem, než jejich likvidací -  např. odlehčením nebo sesazením korun, případně 
bezpečnostní vazbou. Až po vyčerpání všech těchto možností se teprve může přistoupit ke kácení 
v nezbytném rozsahu.  

V žádosti se také uvádí, že realizace kácení je vázaná na získání dotace na výsadbu nových 
stromů. V současné době však neexistuje projekt, na jehož základě by bylo možné o dotaci požádat. 
Předpokládáme, že termín případného kácení vybraných stromů by měl být časově omezen 
okamžikem doložení potvrzení  o přiznání dotace.  

Ačkoliv v žádosti nejsou uvedeny obvody kmenů ve výčetní výšce, ze znalosti místa                   
i provedených inventarizací se jedná o původní vzrostlé stromy značného stáří a ekologické 
hodnoty. Jejich pokácením v navrženém rozsahu by došlo jednoznačně ke zničení VKP. A to za 
situace, kdy žadatel nevyhodnotil jejich funkční a estetický význam a nemůže tedy potvrdit, že   
závažným důvodem ke kácení je jejich špatný zdravotní stav nebo zhoršená provozní bezpečnost. 
Uvedený důvod „zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na přilehlé komunikaci          
č. III/45318“ se tak stává nepodložený a přinejmenším diskutabilní. 

Z toho důvodu nelze v současné době se zásahem souhlasit. 
Upozornění: Toto závazné stanovisko se nevztahuje na případy kácení podle § 8 odst. 4 

zákona, kdy povolení ke kácení stromů není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně  
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V takovém případě se jedná o zásah 
do VKP, který nepodléhá vydání závazného stanoviska.      

 
Poučení: 
  
 Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím        
a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného 
orgánu ochrany přírody. Obsah závazného stanoviska lze napadnout  odvoláním proti rozhodnutí 
tohoto orgánu.  

„otisk úředního razítka“ 
  
  Ing. Hana Doneeová, v.r. 
                     referentka odboru 
 



 
 
Rozdělovník: 
1/ adresát 
2/ MěÚ Jeseník, OŽP – Bc. Margareta Turzová, zde 
3/ ARNIKA, Centrum pro podporu občanů, Pobočka Ostrava, ISDS:3zhki2e 
4/ domo   
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