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Rozdělovník

VYŘIZUJE: Semanová

DATUM: 5. 9. 2018

Věc: Oznámení záměru na vyhlášení památného stromu
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les (dále
jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení ust. § 75 odst. 1
písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen „zákon“) dle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „správní řád“)
oznamuje
zahájení řízení z moci úřední podniku Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, Hradec Králové 500 08, IČ 42196451 ve věci vyhlášení památného stromu „Smrk
na Karlově huti“ dle § 46 odst. 1 zákona, jelikož se jedná o mimořádně významný strom.
Záměr na vyhlášení památného stromu Agentura projednala s vlastníkem tohoto stromu,
kterým je Česká republika - právo hospodařit s majetkem státu Lesy ČR, s. p. dle § 55
zákona.
Parametry a lokalizace navrženého stromu:


navržený název památného stromu: „Smrk na Karlově Huti“



kategorie zvláštní ochrany: památný strom



kraj: Plzeňský kraj



okres: Domažlice



město: Bělá nad Radbuzou



pověřený obecní úřad: město Poběžovice



k. ú.: Smolov



p. p. č.: 879/1



p. p. č.: dotčené ochranným pásmem 879/1



vlastník: Česká republika.



právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.



nadmořská výška: 578 m
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souřadnice S-JTSK: Y: 878418,34 X: 1079966,80



souřadnice WGS 84: 49°34'41.239"N, 12°37'58.846"E
druh: smrk ztepilý (Picea abies)



ks: 1



obvod kmene ve výšce 1,3 m: 414 cm



výška: 40 m



výška koruny: 25 m



průměr koruny: 17 m



stáří: ±120 let



zdravotní stav: vitální jedinec



datum popisu: 22. 2. 2018

Předmětný strom, kterým je smrk ztepilý, se nachází v severozápadní části osady
Karlova Huť v porostu 111A4a. Pozemek, na kterém smrk roste, spravuje státní podnik Lesy
ČR, LS Horšovský Týn, revír č. 1 Zelená.
Důvody pro vyhlášení jsou následující: předmětný strom má vysokou krajinářskou
a estetickou hodnotu. Smrky výše uvedených parametrů se v Českém lese již téměř
nevyskytují. Jedná se o perspektivního životaschopného jedince disponujícího s dimenzemi
památného stromu.
Podle § 46 odst. 2 zákona je památné stromy zakázáno poškozovat, ničit a rušit
v přirozeném vývoji, jejich ošetřování je prováděno se souhlasem Agentury. Vymezení
ochranného pásma je v souladu s § 46 odst. 3 zákona. V tomto pásmu není dovolená žádná
činnost, která by mohla ohrozit zdárný růst a vývoj památného stromu, zejména výstavba
objektů, výkop rýh pro vedení kabelů, kanalizace, používání chemických prostředků a
přípravků. Veškeré zásahy a opatření provedené v ochranném pásmu památného stromu lze
provádět jen s předchozím souhlasem Agentury.
Od doby zveřejnění návrhu vyhlášení památného stromu až do vyhlášení, nejdéle však
po dobu jednoho roku, se musí každý zdržet všech zásahů, které by negativně měnily
či poškozovaly strom navržený ke zvláštní ochraně (§ 46 odst. 2 zákona).
Účastníkem řízení je podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu Lesy ČR, s. p. LS Horšovský
Týn jako správce dotčeného pozemku a dle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení
s ust. § 71 odst. 3 zákona územně příslušné Město Bělá nad Radbuzou. Účastníkem řízení
jsou dále spolky, splňující podmínky podle § 70 odst. 2 zákona, které podaly žádost
o informování o zahajovaných správních řízeních, a svou účast oznámí správnímu orgánu
v souladu s § 70 odst. 3 zákona. Agentura eviduje zapsané spolky, přihlášené dle § 70 odst.
2 zákona, a to Českou společnost ornitologickou, z. s. a Českou společnost pro ochranu
netopýrů.
Žádáme město Bělá nad Radbuzou o zveřejnění oznámení návrhu na vyhlášení
památného stromu do 5 dnů od obdržení na úřední desce, a to na dobu 15 dnů.
Vlastník dotčeného pozemku a dotčená obec mohou proti návrhu do 15 dnů
ode dne doručení uplatnit námitky u Agentury, která je příslušná k vyhlášení památného
stromu. Agentura do 15 dnů od posledního dne lhůty pro uplatnění připomínek došlé námitky
posoudí a vydá o nich rozhodnutí společně s vyhlášením či nevyhlášením památného stromu
(§ 46 odst. 3 a § 46 odst. 1 zákona). Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že
dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.
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Nahlížení do spisu je možné na regionálním pracovišti Agentury, Správě CHKO Český
les v Přimdě v úředních dnech (Po 7:00-17:00 hod., St 7:00-16:30), jindy po dohodě s úřední
osobou.
Agentura v souladu s § 15 odst. 4 správního řádu oznamuje, že oprávněnou úřední
osobou je v tomto řízení RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel Správy CHKO Český les a
odborná referentka Ing. Soňa Semanová.

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ŘEDITEL SPRÁVY CHKO ČESKÝ LES

Otisk úředního razítka

Příloha:
Zákres navrhovaného památného stromu v ortofoto mapě a v katastrální mapě.
Rozdělovník:
Datovou schránkou obdrží:
1.
2.
3.
4.

Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Česká společnost pro ochranu netopýrů, Špirkova 528/2, 142 00, Praha 12
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00, Praha 5
LČR s. p., LS Horšovský Týn, Grokého 79, 346 01 Horšovský Týn

Datovou schránkou na vědomí obdrží:
5. Město Domažlice, Odbor životního prostředí, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
6. Město Poběžovice, Odbor životního prostředí, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
7. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13
Plzeň
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Příloha: Zákres navrhovaného památného stromu v ortofoto mapě a v katastrální mapě.
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