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ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Novém Bydžově, Odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně
příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1, písm. b) ve spojení s
ustanovením § 76 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen: správní řád“), rozhodl o žádosti právnické osoby
Obce Starý Bydžov, IČO 006 53 420, se sídlem: 503 57 Starý Bydžov čp. 13 o udělení souhlasu
s provedením ošetření památného stromu Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), číslo dle databáze
památných stromů: 101673/1, rostoucího na pozemku parc. č. 709/7 v katastrálním území Starý
Bydžov, jehož provedení je navrženo podle projektové dokumentace „Inventarizace a ošetření
památného jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) ve Starém Bydžově“ (zpracovatel: Ing. David
Kučera, IČO 684 76 973, se sídlem: Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady) takto:
Městský úřad Nový Bydžov, Odbor výstavby a životního prostředí
souhlasí
ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 zákona o ochraně přírody s ošetřením památného stromu
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), číslo dle databáze památných stromů: 101673/1,
rostoucího na pozemku parc. č. 709/7 v katastrálním území Starý Bydžov. Ošetření bude dle
výše uvedené dokumentace spočívat v provedení opatření k zajištění bezpečnosti – provedení
bezpečnostního řezu, sestávající z odstranění všech suchých větví.
Souhlas se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:
1) ošetření bude provedeno podle dokumentace „Inventarizace a ošetření památného jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior) ve Starém Bydžově“, zpracované Ing. Davidem Kučerou, IČO
684 76 973, se sídlem: Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady, v termínu respektujícím
fyziologické procesy stromů, v souladu s arboristickým standardem
2) ošetření bude provedeno odborně způsobilou osobou.
Odůvodnění
Právnická osoba Obec Starý Bydžov, IČO 006 53 420, se sídlem: 503 57 Starý Bydžov čp. 13, jako
investor ošetření památného stromu požádala dne 22. 2. 2021 o udělení souhlasu s ošetřením
památného stromu Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), číslo dle databáze památných stromů:
101673/1, rostoucího na pozemku parc. č. 709/7 v katastrálním území Starý Bydžov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.
Předmětný strom roste na pozemku parc. č. 709/7 v katastrálním území Starý Bydžov. Vlastníkem
pozemku je Zdeněk Ort, 503 57 Starý Bydžov 74. Správkyní dědictví po zesnulém vlastníkovi
pozemku je Ludmila Ortová, datum narození: 20. 3. 1952, trval
bytem:
503 57 Starý
Bydžov
74.
Digitálně
podepsal
Ing. Jan
Rejthárek
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Způsob ošetření je navržen v projektové dokumentaci „Inventarizace a ošetření památného jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior) ve Starém Bydžově“ (zpracovatel: Ing. David Kučera, IČO 684 76 973,
se sídlem: Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady).
Zdravotní stav památného stromu je výrazně zhoršený, strom vykazuje zřetelně sníženou vitalitu
v důsledku vysokého stáří. Patrné jsou četné dutiny a hniloby jak ve kmeni, tak i v koruně. Od roku
1993 došlo k úbytku koruny a ke zhoršení zdravotního stavu. V současnosti vykazuje strom přírůstky
na letorostech. Strom prokazatelně v posledních letech zahušťuje spodní patra. Ve středu koruny
v minulosti odumřelá celá kosterní větev. Z této větve zbývá torzo. Předložená PD navrhuje pouze
opatření k zajištění bezpečnosti. Bude proveden bezpečnostní řez, sestávající z odstranění všech
suchých větví. Řez bude veden pouze v suchém dřevu, na místě budou ponechány suché pahýly
délky cca 20 – 30 cm. U větví se svislou orientací bude řez veden šikmo, k minimalizace zatékání
vody. Střední odumřelá kosterní větev bude ponechána v maximální možné délce, podstatné je
statické zabezpečení pahýlu, horní konec bude opatřen plechovým zákrytem proti zatékání vody.
V odumřelé větvi jsou četné dutiny zajišťující provětrávání a vysychání dřevní hmoty. Zpracovatel
PD nedoporučuje zasahovat do živých pletiv.
Orgán ochrany přírody stanovil žadateli pro ošetření památného stromu podmínky. Po seznámení
s předloženou PD stanovil podmínku, že realizace opatření bude provedena v souladu s touto
dokumentací. Termín provedení bude respektovat fyziologické procesy stromů a opatření bude
provedeno odborně způsobilou osobou podle arboristických standardů.
Okruh účastníků řízení stanovil orgán ochrany přírody takto:
(§ 27 odst.1, písm. a) zákona č. 500/2004Sb., správní řád, v platném znění)
Obec Starý Bydžov, IČO 006 53 420, se sídlem: 503 57 Starý Bydžov čp. 13
Ludmila Ortová, datum narození: 20. 3. 1952, trvale bytem: 503 57 Starý Bydžov 74
Dopisem ze dne 10. 3. 2021 pod č.j. NB-V/4325/2021/Zak/851/2021 oznámil orgán ochrany přírody
všem známým účastníkům řízení ukončení dokazování a vyzval účastníky řízení k seznámení
s podklady pro vydání rozhodnutí. V oznámení sdělil, že pokud nenastanou žádné nové podstatné
skutečnosti pro průběh řízení, bude ve věci rozhodnuto ve lhůtě od 25. března 2021. Návrhy,
připomínky účastníků řízení nebyly vzneseny ani nenastaly žádné podstatné skutečnosti pro průběh
řízení.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve
výrokové části rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové, a to podáním
na odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí MěÚ Nový Bydžov. Odvolání
se podává v potřebném počtu stejnopisů, tj. počet účastníků řízení +1ks. Nepodá-li účastník řízení
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Novém Bydžově.
Obdrží: DS
Obec Starý Bydžov, IČO 006 53 420, 503 57 Starý Bydžov 13
Ortová Ludmila, datum narození: 20. 3. 1952, 503 57 Starý Bydžov 74
Na vědomí:
AOPK, Regionální pracoviště Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice
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