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Věc:

Rozhodnutí
odbor žvotního prostředí lvÍ€istrrítu hlalmího města Prahy (ďíte jen oŽe lrrn,c; ;ato

věcně příslušný orgán ocbrarry přírody ve smyslu ustanovení $ 76 odst. 5 zíkona ČNR
ě. 1,|4/|92 Sb., o ochraně příroďy a knjirry, ve mfu pozdějšíeh zrněn a doplňkri (drále jen
zákon), na zÁk|adě Íizpni prov.edeného podle zákona č. i7,,|96i Sb., o správním iítsni, ve měni
pozdějších zrrrěrr a doplňku (d.íle jen spnívní řád) a zÁkona č. 1 l4l' 992 Sb..

vyhlašuje
pod|e ustanoveni $ 4ó odst l z:ikona

strom

Taxon: 4rb--!cE'!1Q!9ts!ě tp!!ll| 
-Dolní PočeÍÍIiceKatastnílní území:

Parcelni čÍs|o: 303
Y|astník Ir{aie Grametbauerov{ Kopemíkora 8; Praha 2 a Pets GraÍnetbaueÍ.

Šafaříkova 1576i2' Praha 2
stom se nacháá na soukromé zahradě při domu č.p. 240 l, ú.
Národních hrdinů (viz zákres v mapce i:5000, která je neďlnou součástí
tohoto rozhodnutí)

Lokalita:

Evidenčni čis|o MHMP: 149

zA PAMÁTNÝ sTRoM
a současně

ve smyslu ustanoverrí s 46 odst' 3 věta prvrrí ákona

ilí l,t, ^ 
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IÍ^{vM l'G3To PRÁEA
MAGISTRÁT E.A\núEo }ÉsTA PRÁEY
oDBoR ŽIVCINIHo PRosTŘIDl

i

rozdělolrfl<u

Čj.
MIIMP-86087 tOZptV- 1494/0oiR- l I l/O l/Blh

vyřiztjaiinka
Mg. Bláhová
2448/4244

DahrÍn
30.04.2001

vymezuje ochranné pásmo pamáhého stromu
ve Ívgu buha o polomby 13 metů,

k1gÍi zasahujg na črist pozemků'. ě. pue 29s/1, 303, 306 vše v kú. Dolnt Počqnice - viz ološnÝ
zíkres v při|ožaném p|rínku v měřítku l : l Offi.

sld|o: MáÍi&!ké n&lěsf l 1l0 0l HIgl
PracoÝiště: ŘásÍ'ovlo8' tl0 l5 M l
E-mail: o4@Ea&m.pnct.cz

tÉ|.: +420.2.2,| 48ll ll
fú. r!.z0.z.z3 22 629



MHlÝíP-8ó087/oŽP,^/- l 494/o0/R. l l l/otlBlh

Podmínkv ochranv:
'| . Památné sřomy je zakázÁno pďkozovat. ničit a nršit v přirozeném wivoji.

2. ošetřování památných stromů je prováděno pouze se souhlasem ory;inu. Ltery jejich ochranu
vytůásil.

3. octrranné pásmo:

a) I/ ochranném pasmu ne.lze bez předcho,.ího souhlasu ored,,u oc

o provádět gtavební činnost a výkopové práce.

o provádět tererrní úpraly (např' navážky či snřování teréntl),

e provádět odvodňování,

o zakládat ohně či umisťovat jiné tepelné zdroje'

o pouávat chemické látky nebo

o provádět jakékoli jiné čirrnosti a zisahv' které by mohlv ohrozit nebo porikodit dochovanÝ

stav pamiíttého stromu

b) ochranné piísmo 1vmezuje o1gán ochrany přírod'v z důvorlrr z-abezpečení památného stromtt

před škoďiqimi úit,y z okolí.

odůvodnění:
oŽP rúilvIP rra ákladě řízeni provederreho poďe správního íádu a úkona

ě.'l'l4l1992 Sb., zahájeného z l,í.rstrího podněq r,1,trlašuje tírnto rozhodnutím stÍom - dub letní
(Quercru robur). rostoucí na pozernku č. parc' 303. k.ú. DoIní Počernice. za pamittný z těrhto

důvodů: jedná se o velice mohutný a sta{ý slrom' Výsk},f stÍomu takoveho wrrisnr je ojediněý
v této čásÍi města ale i v oelé Praze.

oŽP MHMP oznámil pod čj. l\,ÍH]\íP-86087lo7PN.|494looBÍh ze rlne '| l.l2.20o0
záměr rra lyhlišení parn'itného stromu účastníkům ízení: paní \,Iarii Granretbarreror,é a panu
Petru Gramelbaueroú a sezrrámil je s reámem ochrany památných sřomů. t'Ičastníci řízení
ngmesli v zíkoruré lhůtě 30 dnů výkady k vyhlišení pamrítrrého stromu. o2.P ivÍtl\ÍP ozrr,ímil
pisemností pod stejnÝm č.j. z téhoŽ dne áměr na v.vhlášerri oamátného stromu vlastnikům
pozemků v ocbrarném pásmu saomu: paní Jitce Parisotoré, Ing.vojtěchu Grametbauerol.i a parrí

Evě Grametbauerové. Dále omámi'l oŽP N{HMP ptsemností pod steinÝm Ó.j. ze dne 26'3.2001
zám& na lyhl.íšení parnítného stÍomu v|astníkůÍn pozemliů r'ochranném pá!'mu stÍomu: pani

Lence Benešové a panu Vojtěchu Grametbaueroú v souladu s ustanovenim $ 26 o{ist. i správního

řádq tj. formou vďejné whlášlry, neboť mu nebyl jejich pobyt zuím. v průHhu řízení bylo
upřesněno ochranrré prásmo parruítného st'omu tak, že pozenkry é. parc, 294 a 301 vk'ú' Dolní
Počernice v tomto ochranném pásmrr zalrrnuty nejsou.

PaíuíÍÍ'é stÍomy je zakázimo poškozovat, niĎit a rušit v jejiclr přir.ozeném lýloji \Tjimku
z tšchto zikaaÍ! může poďe ust.anovení $ 56 odsr l zÁkona ve ýjimečných případech kd'v jiný
veřejný újemýrazně p,tevafuje nad ájmem ochrany přírody, povolit orgárr ochrany příroďy'.

Zrušit ochranu památného gtromu může org,ín ochrany přírod'v pouze z důvodů PÍo her-ý

lze udělit Újimh poďe $ 56 odst' 1 zikona Ke zrušcní ochrany památného sřomu je přííušný
ten org:án ochran.v přirody' kter'Í ochranu whl.ásrl.

orgiín ochrany příroďy, příslušný k povoloviíní káconí dřevirr" není kompetentní povolit
pokáceni dřevin wh]ášených zz pamámé stromY. arriž by predfu prísiušný oryán ochrany pírody
nezrušil jejich ochranu.



lHMP.86o87/oŽPlv- l494ioolR- l l l,0l tslh

Na zikladě všech vÍše wedenlÍch skutečností
ýroku toholo roáodnuti.

Poučeni o odvolánÍ:

3

trylo roz}rodnuto tak jak je uvďeÍro ve

Proti tomuto roáodnutí je možné podat odvo|iíní do 15-ti rlnů orl ieho dorur:ení k
Ivfinisterst!,u ávoÚrího prostředí ČR pod:iním učiněnÝm rr odboru ávotního n'ňtr"aí Masistrátu
hl.m. Prahy.

JT.Dr' Helena D o b i á š o v á

pověřena řizením odboru

Přílohy: plánek v měřítliu l:1000 se zákesem ochranného piásma památného stÍomu
plánek v měřítku 1:50[U se ákresern pamiítného stromu

Rozdělovní|r.

na doručenku:

- účastnícl řízrtí:

1- Marie Grametbauerová" Kopemíkova 8, Pra}ra 2

2' Petr Grametbauer' Šafařikova l576/2' haha 2

- v}astníc| pozemků v ochranném pásmu stromu:

1. vojtě9h Grametbauer Kopemikova 8, Praha 2 . neobesút na doruc€nk\ doruieno vďeinou w|úaškou
2. Ing. voÍěch GÍametbauer, Lipová 13, Praha 2

3. Eva Gametbauerová' Kopemíkova 8' Pralra 2

na vě&mí

- Jitka Parisotová' Nrrselská l59/l 14, Praha 4

. lýÍČ PÍůa Do]'ú Pďemice . žvotrí orostřerli

odděl. \1I'

splr;

evidence

/ a lll t ll
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