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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen „MML-OŽP“) jako orgán ochrany
přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona rozhodl takto:
Výroková část:
MML-OŽP dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona
povoluje
právnické osobě statutárnímu městu Liberec (IČ 002 62 978), se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59
Liberec (dále jen „žadatel“), pokácení 17 ks břízy bělokoré o obvodech kmenů 146 + 157 cm
(dvojkmen), 143 cm, 94 cm, 154 cm, 83 cm, 102 cm, 92 cm, 177 cm, 127 cm, 105 cm, 86 cm, 93 cm,
105 cm, 92 cm, 116 cm, 139 cm, 121 + 83 + 139 + 96 cm (čtyřkmen), 2 ks topolu osiky o obvodech
kmenů 102 cm, 105 cm, 2 ks jeřábu ptačího o obvodech kmenů 109 cm, 85 cm, 1 ks třešně ptačí
o obvodu kmene 137 cm, vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, a 1450 m2 zapojeného porostu ve
složení: vrba jíva, bez černý, svída bílá, javor klen, třešeň ptačí, bříza bělokorá. Povolené stromy rostou
na pozemcích p. č. 297/1, 298/3, 300/2, 301/1 v k. ú. Horní Růžodol v uzavřeném skladovém areálu.
Dřeviny určené ke kácení byly označeny oranžovým reflexním sprejem na kmenech.
Povoluje se za podmínky:
Kácení povolené dřeviny může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
v období do 31. 3. 2022 nebo od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023. Poté povolení pozbývá platnosti.

Odůvodnění rozhodnutí:
Správní orgán obdržel dne 24. 2. 2022 od žadatele žádost o povolení kácení celkem 24 ks
listnatých stromů a 1450 m2 zapojeného porostu s odůvodněním: „Zaručení bezpečnosti a ochrana
majetku města, náletové dřeviny – vyčištění prostoru – úklid pozemku.“ Pozemky, na kterých dřeviny
rostou, vlastní žadatel. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Při ohledání na místě
byl sepsán protokol s popisem jednotlivých dřevin a byly upřesněny jejich počty. Současně byla
pořízena fotodokumentace.
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Povolené dřeviny rostou ve svahu nad skladovým areálem žadatele. Prostor má tvar písmena
„L“ a je ohraničen oplocením z betonových panelů a budovami skladu. Za oplocením vede komunikace
a leží zde dvě hřiště, která jsou součástí areálu Sport park Liberec u arény. Svažitý terén vznikl při
výstavbě skladů a postupně zarostl dřevinami. Porost není zcela souvislý, ale místy mezernatý. Roste
zde křídlatka i ostružiník a v celém prostoru jsou naházené odpady. Stromy přesahují budovy skladu až
dvojnásobně.
Všechny dřeviny jsou náletového původu. Paty kmenů jsou často zasypané opadaným listím
a větvemi, někde odpady. Jedná se o pionýrské dřeviny, tj. dřeviny raných vývojových stádií
stromových porostů (např. topoly, vrby, břízy, jeřáby), a minimálně dřeviny závěrečných vývojových
stádií (např. buky). Z hlediska vývoje jednotlivých stromů převládají dřeviny z období pozdní dospělosti
až z období rozpadu, protože se jedná o krátkověké druhy. Jako podrost vyrůstají jak mladé pionýrské
dřeviny, tak i dřeviny dalších vývojových stádií společenstva, tzn. středně až dlouhověké dřeviny, např.
buky. Porosty jsou místy přehoustlé, jinde naopak prosvětlené. Jednotlivé dřeviny jsou často netvárné,
přeštíhlené, vykloněné, výrazně proschlé, napadené dřevokaznými houbami, mají deformované kmeny,
nestabilní tlaková větvení kosterních větví, jednostranné koruny či jiné růstové defekty. U některých
dřevin došlo k poškození vlivem působení počasí, tj. mají odlomené vrcholy, nebo polámané větve.
Několik dřevin, původně vícekmenů, má u pat vyhnívající pahýl po odstraněném kmeni.
Většina povolených dřevin není esteticky hodnotná. Estetickou i funkční hodnotu má porost
především jako celek. Jedná se o výrazný prvek zeleně na území města, který plní různé funkce, např.
zlepšuje mikroklima v okolí, zachytává prach, poskytuje úkryt a potravní nabídku živočichům. Jejich
fyziologická vitalita je různá, od zbytkové (např. některé vrby jívy) až po dobrou (např. mladé buky).
Biomechanickou stabilitu mají však silně narušenou, protože mají výrazné růstové defekty či poškození.
Jednotlivé dřeviny nejsou perspektivní.
Žadatel jako důvod uvedl bezpečnost, ochranu majetku a úklid pozemků. Správní orgán tedy
posuzoval veřejný zájem ochrany přírody spočívající v zachování dřevin na lokalitě s jiným veřejným
zájmem, který v tomto případě spočívá především v zajištění bezpečnosti a ochraně majetku. Správní
orgán shledal, že jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody, protože dřeviny svým
případným statickým selháním ohrožují sklady a navazující pozemky, kde je komunikace a dvě hřiště.
Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin shledal správní orgán důvody ke kácení za
závažné a povolení ke kácení vydal.
Pokácením povolených dřevin vznikne ekologická újma, ale správní orgán povinnost realizovat
náhradní výsadbu neukládal, protože přihlédl k následujícím skutečnostem. Zaprvé v těsném sousedství
směrem k nedalekým řadovým garážím zůstane zachován rozsáhlý vzrostlý porost listnatých dřevin.
Zadruhé vykácením dřevin a ponecháním dřevní hmoty na hromadách vzniknou další druhy stanovišť,
která zvýší atraktivitu lokality, např. se vytvoří nové úkryty pro živočichy v ponechané dřevní hmotě,
prosvětlením se podpoří růst jiných rostlinných druhů aj.
Pokácením povolených dřevin vznikne ekologická újma, ale správní orgán povinnost realizovat
náhradní výsadbu neukládal, protože by v místě nebyla účelná. Po pokácených dřevinách zůstane
dostatečné množství vzrostlých stromů i podrostu. Zachováním těchto dřevin zůstane v místě dostatek
perspektivních dřevin, které budou i nadále tvořit přirozenou zelenou stěnu mezi sklady, hřišti
a komunikací.
K podmínce rozhodnutí:
Doba kácení je stanovena dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení (kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu), a s ohledem na § 5a odst.
1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovat je
během rozmnožování a odchovu mláďat).
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města
Liberec.

Za správnost: Mgr. Miloslava Marková

Ing. Jaroslav Rašín, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží interně:
1. Statutární město Liberec, Odbor majetkové správy, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
2. Spis
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