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pod|e rozdě|ovníku

Věc:

Rozhodnutí
odbor ochrany prostředí Magistrátu h|avního města Prahy (dá|e jen ooP MHMP)

iako věcně přis|ušný orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení $ 76 odst. 2 písm. b)
'zákona 

Črun e. rúEď2 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dá|e jen zákon), na zák|adě řízení provedeného pod|e shora citovaného zákona a zákona
č 5oo/2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

Váš dopis zn.

|. podle ustanovení s 46 odst' 1 zákona

vyh!ašuje

Skupinu dvou stromů ,,Skupina dubů na hrázi Počemického rybníka..

Druhové určení: Dub |etní (Quercus robur L.)
Katastrálni území: Do|ní Počernice
Parce|ni číslo: 1482
Vlastník: H|.m. Praha, Mariánské nám2l2, 'í1001 Praha 1-StaréMěsto

Svěřená spráVa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část
Do|ní Počernice, Stará obec 10, 190 '12 Praha 9

Parc. č. pozemků
v ochranném
pásmu stromu:

část pozemkŮ parc.č. 1482 a 15B1 k.ú. Do|ní Počernice

V|astnik pozemků
v ochranném
pásmu stromu:

H|rn Praha, Mariánské nám2l2, 110 0í Praha 1 _ staré Město
Svěřená správa nemovitostí ve v|astnictví obc,e. Městská cást
Dolní Počernice, Stará obec 10' í90 12Praha9

. oarc.č' 1482
H|.m. Praha, Mariánské nám' 2l2, 1't0 01 Praha .1 - Staré Město

- oarc.Č. 1581
Lokalita: Stromy rostou na jiŽní cásti hráze Počemického rybníka - viz

situační zákres stromu v katastrá|ní mapě, měřítko 1 :1000 a 1 :

2000
Evidenční čis|o ooP MHMP: |99

SZn.
s-MHMP-777320/08/OOP-Vl l-36/R-
13/09/M

Vyňzuje / |inka
|ng. Šefková / ,t445

Datum
6.3.2009

te|.: +42G236 0o1 í'|l
hK +4n-n6 OO7 074

sídlo: Mariánské náměstl2. 1'|0 01 Praha í
Pracoviště: Jungmannova 35, 110 00 Praha 1

E-mail: oop@cityofprague.cz



zA SKUPINU PAMÁTNÝcH sTRoM Ů

l|. Ye smyslu ustanovení $ 46 odst. 3 věta první zákona

V oc.hranném oásmu památného stromu ne|ze bez předchozího souh|asu orqánu

ochranv přírodv o.cvácět následuiící činnosti a zásahv.

následovně vymezuje ochranné pásmo památných stromů:
ochranné oás.no ve tvaru kruhu o po|oměru 15 metrů ko|eT ie{not|irních stromů,

rteré se nacrráz: ..á čás:. pozemků: parc, č,. 1482 a 1581 k'ú. Do|ní Počernice, (mimo

oozemku oarc č 1^?z1 k Ú Do|ní Pocemice) - viz situační zákres stromu v katastrá|ní
mapě, kteď je nec ^ou součástí tohoto rozhodnutí.

- stavebníčinnost a vý4<ooové práce,

- terénní Úpravy (naoi navážky či snižování terénu),

- odvodňovánÍ'

- zak|ádat ohně ó umrstovat jiné tepelné zdroje'

- pouŽívat chemické látky

- provádět jakékoli jiné cinnosti a zásahy' které by moh|y ohrozit nebo poškodit dochovaný
stav památných stromu'

odůvodnění:
Ustanovení $ 46 zákona umoŽňuje přís|ušnému orgánu ochrany přírody mimořádně

významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyh|ásit rozhodnutím za památné stromy'

ooP MHMP zaháji| zv|astního podnětu dopisem SZn. S-MHMP_77732olooP-v||-
421lo8t[ ze dne 28j12008 správní řízení ve věci vyh|ášení skupiny dubů |etních

(Quercus Íobur L), rostoucí na pozemku parc. č. 1482 k' ú. Dolní Počernice (dá|e jen

skupina stromů), za památné pod|e $ 46 odst. 1 zákona vzh|edem k tomu, Že se jedná o

stromy, které jsou výjimečné svojí ve|ikostí a stářím (výška: 1) 35 m 2) 32 m, obvod
kmene: ,|) 458 cm, 2) 428 cm, průměr: 1) 146 cm' 2) 135 cm, stáří: cca 260 let). Stromy
jsou připomínkou původního porostu hráze. Jsou v dobrém zdravotním stavu, perspektivní
a mohou být odkazem pro da|ší generace. Tímto dopisem oznámi| ooP MHMP všechny
rozhodující skutečnosti úcastníkům řízení a seznámi| je s reŽimem ochrany památných
stromů. K tomuto oznámení nevznesli účastníci řízení v zákonné |hůtě žádné uýhrady.

Proto ooP MHMP rozhodnutím z dnešnÍho dne rozhod| tak, jak je uvedeno ve výroku

tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení $ 46 odst. 2 zákona je zakázáno památné stromy poškozovat, nicit a

rušit v jejich přirozenéh vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souh|asem orgánu, kteý
ochranu.vyhíásil. Výjimku z těchto zákazů můŽe pod|e ustanovení $ 56 odst. 1 zákona ve

výjimečnýóh případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převaŽuje nad zájmem ochrany
přírody, povolit orgán ochrany přírody.

Zrušit ochranu skupiny památných stromů můŽe orgán ochrany přírody pouze
zdůvodů' pro kteý lze udě|it rnýjimku pod|e s 56 odst.1 zákona. Ke zrušení ochrany
skupiny památných stromů je přís|uŠný ten orgán ochrany přírody, ktenl'ochranu vyh|ási|.

s|dlo| Mariánské náměstí 2' 1í0 01 Praha '|

Pracoviště: Jungmannova 35' 110 m Praha 1

E-mail: oop@cityof pEgue.cz

tel.: +42o 236 m1 íl1
|€x: +42o23,6Ň7 o74



5

Z důvodu zabezpečení skupiny památných stromů před škod|ivými vlivy z oko|í by|a

současně pro Mo stromy stanověná ocnranná pásma a Wmezeny činnosti a. zásahy, které

tze próvao.ct póu.e s přéocnozím souhlasem přís|ušného orgánu ochrany přírody.

přírody, příslušný k povo|ováni kácenÍ dřevin (ti. v daném případě

Počernice), mť

Na zák|adě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno

ve rnj'roku tohoto rozhodnutÍ.

Poučení o odvolání:
ProtitomutorozhodnutíjemoŽnépod|eustanovení$8,|správního-'řádupodat

odvo|ání, Ve kterém se uvede V jakém rozsahu se rozhodnutÍ napadá a dá|e namítaný

rozpor s prauními předpisy nebo ňesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcháze|o,

ve lhůtě 15 dnů ode dne1eho oznáňení kMinisterstvu Životního prostředí, a.to podáním

učiněnýmuodboruocnranvprostředíMagistrátu..h|avníhoměstaPrahy.odvoláníse
póáa"á v počtu dvou uvr'oioueni Nepodá-|ilčastník potřebný počet stejnopisů' vyhotoví

je na jeho nák|ady ooP MHMP.

orgán ochrany
městská část Dolní

sídlo: Mariánské náměstí 2, 1,l0 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35, 110 0o Praha 1

E-mail: oop@cityofprague.cz

Pň|oha - podle textu

Rozdě|ovník:
ne doručenku - účastníci řízeni :

vtastníx preomětného pozemku a s1romů :

. iÉuni 
.'e"to 

Praha, Mariánské nám' z2, 1 1o 01 Praha - staré Město svěřená správa nemovitosti ve

V|astniďVí obce: Městská část Do|ní Poóemice, stará obec 1o, Praha 9, 190 12 (parc. č.1482)

V|astník pozemků v ochfanném pásmu stromů:
. H|aVní měslo Praha, Mariánské nám' z2,1 ,l0 01 Praha 1 . Staré Měýo - MHMP odbor ochrany

or.ó*ř"oi, oddě|ení městských organizací . zde (parc.r. 158.l)

obvčeině - ostatní :

o6fií stát"í sprá"y dotčené podIe zv|áštních předpisů:

oóÉ rurrrup, cjooeÍení vooníňo hospodářství, Jungmannova 35, ,t 1í 21 Praha 1

MHMP, odbor ku|tury' památkové péče a ceslovního ruchu, Jungmannova 35, 111 21 PÍaha 1

MHMP, odbor stavební, Jungmannova 35, 1 11 2.| Praha 1

úi"á ,ne"tste óásti PraÁa 14] odbor Životního prostředí, BratříVenclíků 1072' 198 2,| PÍaha 9

ÚráJ me*src čás1i Praha 14, odbor Výstavby a dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 2í Praha 9

Agentura ochrany přírody a krajiny, Nuse|ská 39, 140 00 Praha 4
spis
evidence

tel': +42o 236 ml í í1
Íax: +4n z36 oo7 o74



Skupina dubů na hřázi Počernického rybníka

Datun : 21 .1 1 .2048 MěřItko=1:2a00


