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Věc:

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

'jako věcně přís|ušný orgán ochrany přírody ve smys|u ustanovení $ 76 odst. 2 písm. b)

zákona Črun e. t14t1992 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. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen správní řád),

|' pod|e ustanovení $ 46 odst. 1 zákona

vyh|ašuje

Strom ,,Dub v parku v Dolních Počemicích..

Druhové určení: Dub letní (Quercus robur L.)
Katastrá|ní území: DoIní Počernice
ParceIní čísIo: 1482
Vlastnik: H|.m. Praha, Mariánské nám2l2, 110 01 Praha ,1 - Staré Město

Svěřená správa nemovitostÍ ve v|astnictví obce: Městská cást
Do|ní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9

Parc. č. pozemků
v ochranném
pásmu stromu:

Cást pozemku parc'č. 1482 k.ú. Do|ní Počernice

V|astník pozemků
v ochranném
pásmu stromu:

H|.m. Praha, Mariánské nám2l2, 110 0í Praha 1 - Staré Město
Svěřená správa nemovitostí ve v|astnictví obce: Městská cást
Do|ní Počernice, stará obec,l0, '190 12 Praha 9

Lokalita: strom roste v centrá|ní části zámeckého parku v Dolních
Počernicích proti venkovní divade|ní scéně - viz situačnízákres
stromu V katastrá|ní maoě. měřítko 1 :1000

Souřadnice
podrobných bodů
v souř' systému S-
JTSK:

Y [m] x [m]

731507.50 104458298

Evidenčni číslo ooP MHMP: l98
sid|o: Mariánské náměďí2' 1ío 0' Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35, í 10 0o Praha 1

E-mai|: oop@cityof prague-cŽ

te|': +42|236 001 í 1í
Íax'. +420-236 ffi7 o74



zA PAMÁTNÝ sTRoM

|l. ve smys|u ustanovení s 46 odst. 3 věta první zákona

nás|edovně vymezuie ochranné pásmo památného stromu:

ochranné oásmo ve tvaru kruhu o oo|oměru 15 metrů, které se naďtází na části
pozem@ernice-vizsituačnízákresstromuvkatastrální
mapě, kteý je nedí|nou součástí tohoto rozhodnutí.

V ochranném pásmu památného stromu nelze bez předc|.lozího souh|asu orqánu

ochranýóřírodv provádět násIeduiÍcí činnosti a zásahv.

- stavební činnost a výkopové práce,

. terénní úpravy (např. naváŽky či sniŽování terénu),

- odvodňování,

- zak|ádat ohně či umist'ovat jiné tepe|né zdrqe'

. pouŽívat chemické látky

- provádět jakékoli jiné činnosti a zásahy, které by moh|y ohrozit nebo poškodit dochovaný

stav památného 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| zvlastního podnětu opatřením szn. S-MHMP_777317looP-v||-
421to8tyzedne2811.2008správní řízení vevěci vyh|ášení dubu|etního (Quercusrobur

L'), rostoucího na pozemku parc. č. 1482 k. ú. Do|ní Počemice (dá|e jen strom)' za

óá'atnli podle s 4b odst. 1 zákona vzhledem k tomu, Že se jedná o nejmohutnější a

lre;mc hd1staršíttrom v parku (výška: 39 m, obvod kmene: 466 cm, průměr. 148 cm)'

s'.nymi paámetry se řadí mezi nejmohutnější stromy na území Prahy. Je to perspektivní
jedinec se souměrnou krásně roz|oŽitou korunou. Tímto dopisem oznámi| ooP MHMP
všechny rozhodujícÍ skutečnosti úcastníkům řízení a seznámi| je s reŽimem ochrany
oamátného stromu' K tomuto oznámení nevznes|i úěastníci řízení v zákonné lhůtě Žádné

výhrady. Proto ooP MHMP rozhodnutím z dnešního dne rozhodl tak, jak je uvedeno ve

výroku tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení $ 46 odst. 2 zákonaje zakázáno památné stromy poškozovat, ničit a

rušit vjejich přirozenéh vývoji; jejich ošetřováníje prováděno se souhlasem orgánu, ktený

ochranu.vyhíási|. Výjimku z técňtó záxazů můŽe pod|e ustanovení $ 56 odst. 1 zákona ve

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

Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody pouze z důvodů, pro

kteý |ze udělit výjimku podle $ 56 odst.1 zákona' Ke zrušení ochrany památného stromu
je přistušny ten orgán ochrany přírody, ktený ochranu vyh|ási|.

sid|o: Manánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35' 110 oo Praha 1

E-mail: oop@cityof Prague.cz

te| : +420 236 0oí lt 1

íax: 1420 236 0o7 o74
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Z důvodu zabezpečení památného stromu před škod|ivými v|ivy z oko|í by|o
současně pro tento strom stanoveno ochranné pásmo a Vymezeny činnosti a zásahy,
které |ze provádět pouze s předchozím souh|asem příslušného orgánu ochrany přírody.

orgán ochrany přírody, přís|ušný k povo|ovánÍ kácení dřevin (tj. v daném případě
městská části Praha - Do|ní Počernice), můŽe povo|it pokácení dřevin vyh|ášených za
památné stromv ien v případě. Že předtím příslušný oroán ochranv přírodv zruší ieiich
ochranu.

Na zák|adě všech v'ýše uvedených skutečností by|o rozhodnuto tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je moŽné pod|e ustanovení $ 81 správního řádu podat

odvo|ání, ve kterém se uvede V jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dá|e namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nespráVnost rozhodnutÍ nebo řízení, jež mu předcháze|o'
ve |hůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu Životního prostředí, a to podáním

Příloha - ood|e textu

Rozdě|ovník:
na doručenku - účastníci řízení :
V|astník předmětného pozemku a stromu a pozemku V ochranném pásmu íromu :

- H|avní město Praha, MaÍiánské nám' z2, 1 10 01 Praha - staré Město svěbná správa nemovitoíí ve
v|aínictvi obce: Měíská čáí Dolní Počemice' stará ob€c 10, Praha 9' 190 12 (parc. č'1482)

obvčeině - ostatní :

MHMP, odbor kuttury, památkové péče a cestovního ruchu, Jungmannova 35, 1 11 21 Praha 1

MHMP, odbor íavební, Jungmannova 35, 11 1 21 Praha 1

Uřad měs1ské č{ás1i Praha í4, odbor Živolního prostředí, Bratří Venc|íků .|072, 'l98 2í Praha 9
Uřad měíské části Pfaha 14, odbor Výstavby a dopravy, Bratří Venc|íků í073, í98 21 Praha 9
Agentura ochrany přírody a krajiny, Nuse|ská 39' í40 00 Praha 4
sois
evidence

sídlo: Mariánské náměstí 2' í 10 0'| Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35, í 10 0o Praha 1

E-mail: oop@cityof prague.cz

ie|': +420 236 0oí 1í 1
tax: +4m n6 ú7 o74



dub v parku v Do|ních PočernicÍch

Datum : 21 .11.2008
MěřÍtko=1:200a


