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Zlín, 29. 1. 2016
Vyhlášení památného stromu dle § 46 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 75
odst. 1 písm. b) a § 76 odst. 2 písm. b) zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako
místně a věcně příslušný správní úřad podle ust. § 10 a § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění a § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, vydává po provedeném správním řízení
rozhodnutí,
kterým v souladu s ust. § 46 odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění,
vyhlašuje
dřevinu: 1 ks Pyrus communis L. – hrušeň domácí
rostoucí na hranici pozemků parcelní čísla: 2782/1 a 2782/2
katastrální území: Březnice u Zlína
vlastníci pozemků: Andrea Komárková, Švambovce 290, Kudlov, 760 01 Zlín (pozemek p.č. 2782/1)
Josef Sypták, U Tescomy 131, Lužkovice, 760 01 Zlín (pozemek p.č. 2782/2)
Vladimíra Syptáková, U Tescomy 131, Lužkovice, 760 01 Zlín (pozemek p.č. 2782/2)
lokalita: dřevina roste na otevřeném prostranství pastvin jihovýchodně od centra obce Březnice
obvod kmene (v 1,3 m): 298 cm
stáří: cca 180 let
zeměpisné souřadnice: 49°10'34.796''N, 17°40'15.723''E
datum popisu: 14. 10. 2015

výška stromu: 12 m
výška koruny: 10 m
šířka koruny: 14 m
zdravotní stav: dobrý

za
PAMÁTNÝ STROM
s názvem „Hrušeň u Slováčků“.
Podmínky ochrany:
Pro výše uvedenou dřevinu se stanovuje v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 10 m od paty kmene. Ochranné pásmo
zasahuje na pozemky parcelní čísla 2611/3 a 2633/3 v katastrálním území Březnice u Zlína.
V tomto ochranném pásmu není podle § 46 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
povolena jakákoliv činnost, jež by vedla k poškozování dřeviny. Je zakázána jakákoliv stavební činnost, provádění
terénních úprav, meliorací, používání přípravků na ochranu rostlin a podobně.
Jakékoliv zásahy či ošetření památného stromu je možno provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody,
který uvedenou dřevinu jako památný strom vyhlásil.
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Odůvodnění:
Dne 8. 12. 2015 bylo Odborem životního prostředí a zemědělství, Magistrátu města Zlína, jako příslušným orgánem
státní správy, zahájeno řízení podle § 55 odst. 1 a § 46 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, o záměru vyhlášení památného stromu. Uvedený záměr byl dán na vědomí všem
dotčeným orgánům státní správy podle zvláštních předpisů, dále byl tento záměr oznámen obci a kraji na jejímž
území se daná dřevina nachází. Oznámení o zahájení řízení bylo také oznámeno vlastníkům pozemků.
Ve lhůtě kterou správní orgán stanovil všem výše uvedeným účastníkům řízení pro podávání námitek a připomínek,
správní orgán neobdržel žádné vyjádření či připomínku ze strany účastníků řízení.
Dřevina roste na hranici pozemků parcelní čísla 2782/1 a 2782/2 katastrální území Březnice u Zlína. Pozemek p.č.
2782/1 je ve vlastnictví paní Andrey Komárkové, bytem Švambovce 290, Kudlov, 760 01 Zlín, pozemek p.č. 2782/2
je ve vlastnictví pana Josefa Syptáka a paní Vladimíry Syptákové, oba bytem U Tescomy 131, Lužkovice, 760 01
Zlín. Hrušeň roste na otevřeném prostranství pastvin jihovýchodně od centra obce Březnice. Vzhledem k vhodné
lokalizaci může dřevina nerušeně přirozeně stárnout včetně ponechání odumřelých částí jako hodnotného biotopu. V
těsné blízkosti hrušně roste třešeň, která vrůstá do koruny předmětného stromu. Nevhodně umístěna třešeň bude
odstraněna. Pro zabránění poškozování kořenů, bude kolem stromu ve vzdálenosti od paty kmene po okapovou linii
umístěna dřevěná ohrada.
Jedná se o soliterní strom, který tvoří významnou dominantu a estetický prvek v krajině. S ohledem na věk, vzrůst
a význam dřeviny, přistoupil správní orgán k vyhlášení předmětné hrušně jako památný strom.
Jelikož proti výše uvedenému záměru nebyly správnímu orgánu doručeny žádné další námitky nebo připomínky,
rozhodl po provedeném správním řízení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém se
uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí) § 83
odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu města Zlína,
odboru životního prostředí a zemědělství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Magistrát města Zlína. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Klára Šponarová
referent životního prostředí
oddělení ochrany přírody a zemědělství

- otisk úředního razítka -

Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Andrea Komárková, Švambovce 290, Kudlov, 760 01 Zlín
Josef Sypták, U Tescomy 131, Lužkovice, 760 01 Zlín
Vladimíra Syptáková, U Tescomy 131, Lužkovice, 760 01 Zlín
Účastníci řízení (§ 27 odst. 3 správního řádu):
Obecní úřad Březnice, zast. pan Josef Hutěčka, Březnice 485, 760 01 Březnice
Na vědomí:
Krajský úřad Zlínského kraje, zast. Mgr. Jana Hlavatá, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany
přírody a krajiny, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Na vědomí do 30 dnů ode dne nabytí právní moci:
AOPK ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Vypraveno dne:
Přílohy: snímek katastrální mapy se zákresem dřeviny
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