V. jímž podle § 46 odst. 2 ZOPK uděluje souhlas k ošetřování památných stromů, a jmž podle ! 46

odst. 3 ZOPK uděluje souhlas k činnostem a zásahům spočívajícim v označení památných stromů

malým stáním znakem Č:eské republiky a v instalaci drobné návštěvnické infrastruktury, zejména
informačních tabuli a prvků usměrňujících pohyb veře1nosti v ochranném pásmu památných stromŮ

vsouvislosti sprováděním monitorovacích a managementových prací vykonávaných,
zadávaných čí zasmluvněných Agenturou vsouladu se schválenými plány péče o zvláště
chráněná území, nebo záchrannými programy zvláště chráněných druhů, programy péče a
regíonálními akčními plány vobvodu územní působností Agentury za těchto podmínek
(společných pro výroky ll., Ill., IV. a v.).
1.

v3ezd motorovými vozidly bude realizován pouze v nezbytných případech a rozsahu, motorové

vozidlo (pokud nepůjde o vozidlo v majetku Agentury) bude bud' označené povolenkou (s
uvedením data vydání, platnosti, počtu osob, účelu cesty, event. RZ vozidla), kterou vydá
příslušné regionálrí pracoviště Agentury na základě právního důvodu (zejména platné smlouvy
o výkonu monitoringu nebo managementových prací), nebo umístěním platné smlouvy na
viditelném rmstě
2.

povolování a umist'ování staveb se bude týkat pouze hraničníků, informačních nebo pohyb
usměrňujících tabulí a prvků, povrchů cest, ochranných a bezpečnostmch prvků a opatřeni
(zábradlí, žebříky, schody, vyhlídky, povalové chodníky apod.), prvků pro zrušení funkce
odvodňovacích zařízení a dále staveb, které řeší údržbu stávajcích vodních děl,

3.

výjimka pro provádění údržby pozemků, povrchŮ cest a pro realizaci opatření k obnově
přírodních a přírodě blízkých biotopů je povolena pouze pro opatření realizovaná v souladu
s platnými plány péče o tato zvláště chráněná území, nebo se schválenými záchrannými
programy, programy péče či regionálními akčními plány,

4.

nástroje povolené tímto opatřením (např. použiU biocidů či chemizace) budou používány pouze
v nezbytně nutných případech a rozsahu,

5.

na základě tohoto opatření obecné povahy nesmi být vykonávány činnosti, které by mohly vést
ke zhoršení stavu předmětů ochrariy zvláště chráněných území nebo jejich ochranných pásem
nebo k poškození populaci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebo ke zhoršeni
stavu památných stromů,

6.

smluvní subjekty budou vždy prokazatelně seznámeny s obsahem tohoto opatření obecné
povahy,

7.

zemní práce v ochranném pásmu památného stromu budou prováděny jen v nezbytné míře
minimalizujicí dopad na kořenový systém památného stromu a dále za podmínky, že budou
respektovány odborné standardy péče o přírodu a krajinu o dřeviny, zejména ochrana dřevin
při stavební činnosti.
Odůvodnění:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je orgánem ochrany přírody (§ 75 odst. 1 písm. e) ZOPK), který
vykonává ve své územni působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny. Územní působnost
Agentury se vztahuje na úzeím chráněných krajinných oblastí vyjma území CHKO Šumava a CHKO
Labské piskovce, na úzerm národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich
ochranných pásem, nejde-li o vojenské újezdy a národní parky a jejich ochranná pásma. Agentura
vykonává státní správu i na území přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných
pásem, které se rozkládaji na území chráněné krajinné oblasti.

Mezi činnosti Agentury patří mimo jiné provádení inventarizačních přírodovědných průzkumů,
monitoringu, dokumentace a šetření v ochraně přirody a krajiny (Pozn. zákonné zmocnění pro celé

území české republiky vyplývá z ust. § 78 odst. 5 ZOPK pouze pro Agenturu, nikoli další subjekty,

které monitorovací práce pro Agenturu na základě smluvmho vztahu vykonávají), dále sledování stavu
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