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ROZHODNUTÍ
o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody podle §4 odst. 2 zákona
č.114/1992Sb. – ČEPS, a.s. - vedení 220kV V251/252 - kácení dřevin
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán státní správy a
ochrany přírody dle ust. §7 odst.2; §61 odst. 1 písm. a) b) c); §§ 64 a 66 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, v souladu s §§71,76 a 77 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů zahájil na žádost žadatele - ČEPS, a.s. (zastoupeného adresátem) řízení o
vydání závazného stanoviska podle §4 odst. 2 zák. č. 114/1992Sb. v souvislosti s kácením dřevin
v ochranném pásmu nadzemního vedení 220kV V251/252 v k.ú. Sušice u Př., Radslavice u Př.,
Horní Moštěnice, Říkovice u Př., Křenovice u Koj. na lokalitách dle oznámení č.j.
MMPr/160222/2015/STAV/ZP/Eh podaného dne 15.12.2015 a kácením dále uvedeným v žádosti;
lesní porosty, doprovodné porosty toků a porosty v nivě jsou součástí významného krajinného
prvku ve smyslu ust. §3 písm. b) zákona č. 114/1992Sb. a také součástí územního systému
ekologické stability dle platného územního plánu.
Žádost byla doplněna a upřesněna o požadované podklady dne 15.2.2016.
Jedná se o úseky, které jsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu ust. §3 písm. b)
zákona č. 114/1992Sb. na následujících lokalitách:
-

V251/252 – st. 205-208: k.ú. Sušice u Př., p.č. 2117, 2118, 2119, 255, 251/2,4,5; kácení
zapojených náletových dřevin převážně křovinného vzrůstu (zejm. vr), a keřů - celkem 3650m2;
lokalita v nivě je významným krajinným prvkem a součástí územního systému ekologické
stability dle platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 212-213: k.ú. Radslavice u Př., p.č. 970, 1036 – kácení vzrostlých stromů a
podrostu (1 ks lípa, 200m2 vesměs náletových dřevin křovinného vzrůstu) na pozemcích v nivě,
které jsou součástí významného krajinného prvku, biokoridor lokálního významu;

-

V251/252 – st. 239-240: k.ú. H. Moštěnice, p.č. 959/1, 1387 – kácení vzrostlých stromů a
podrostu (16 ks smrk, 3 ks borovice, 3 ks trnka a 150m2 vesměs náletových dřevin křovinného

vzrůstu) na lesním pozemku, který je součástí významného krajinného prvku, biokoridor
lokálního významu;
-

V251/252 – st. 250-251: k.ú. Říkovice u Př., p.č. 1252 – kácení 350m2 vesměs náletových
dřevin křovinného vzrůstu) lokalita v nivě je významným krajinným prvkem a součástí
územního systému ekologické stability dle platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 297-298: k.ú. Křenovice u Koj., PK 540– kácení vzrostlých stromů a podrostu
(10ks topol a 1650m2 vesměs náletových dřevin křovinného vzrůstu – zejm. akát) na pozemku,
který je významným krajinným prvkem a součástí územního systému ekologické stability dle
platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 301-302: k.ú. Křenovice u Koj., p.č. 549/1 (PK 1291, 1289/9) – kácení
vzrostlých stromů a podrostu (110ks vrb) na pozemku, který je významným krajinným prvkem
a součástí územního systému ekologické stability dle platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 302-303: k.ú. Křenovice u Koj., p.č. 553/1 (PK 1117, 1118, 2388) – kácení
vzrostlých stromů a podrostu (8 ks olše 120-160 cm a cca 3000m2 vesměs náletových dřevin
křovinného vzrůstu – zejm. akát, vrba) na pozemku, který je významným krajinným prvkem a
součástí územního systému ekologické stability dle platné ÚPD;

Po prostudování celé problematiky a po shromáždění nezbytných podkladů vydává orgán ochrany
přírody toto rozhodnutí:
Účastníci řízení podle §27 odst.1 správního řádu:







ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Obec Sušice 751 11
Obec Radslavice 751 11
Obec Horní Moštěnice 751 17
Obec Říkovice 751 18
Obec Křenovice 752 01

ID seccdqd
ID exka5y9
ID 744bhch
ID z8gbd6i
ID 9sqa7m9
ID nwkaw42

M a g i s t r á t m ě s t a P ř e r o v a , odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako
orgán ochrany přírody příslušný podle §7 odst.2, §61 odst.1 písm. c), §66 a §102 zákona č.
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, podle §2 zákona č.314/2002Sb., o
stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a §20 vyhl. MV
č.388/2002Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí
s rozšířenou působností a podle ust. §77 zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992Sb.), v souladu s ust. §67 zákona
č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů, v y d á v á žadateli
podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb. z á v a z n é s t a n o v i s k o s tím, že

souhlasí
s provedením zásahu do významného krajinného prvku v souvislosti s kácením dřevin v ochranném
pásmu nadzemního vedení 220kV V251/252 v k.ú. Sušice u Př., Radslavice u Př., Horní Moštěnice,
Říkovice u Př., Křenovice u Koj. na lokalitách dle oznámení č.j. MMPr/160222/2015/STAV/ZP/Eh
podaného dne 15.12.2015 a kácením dále uvedeným v žádosti a doplnění ze dne 15.2.2016; lesní
porosty, doprovodné porosty toků a porosty v nivě jsou součástí významného krajinného prvku ve
smyslu ust. §3 písm. b) zákona č. 114/1992Sb. a také součástí územního systému ekologické
stability dle platného územního plánu v následujících lokalitách:
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-

V251/252 – st. 205-208: k.ú. Sušice u Př., p.č. 2117, 2118, 2119, 255, 251/2,4,5; kácení
zapojených náletových dřevin převážně křovinného vzrůstu (zejm. vr), a keřů - celkem 3650m2;
lokalita v nivě je významným krajinným prvkem a součástí územního systému ekologické
stability dle platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 212-213: k.ú. Radslavice u Př., p.č. 970, 1036 – kácení vzrostlých stromů a
podrostu (1 ks lípa, 200m2 vesměs náletových dřevin křovinného vzrůstu) na pozemcích v nivě,
které jsou součástí významného krajinného prvku, biokoridor lokálního významu;

-

V251/252 – st. 239-240: k.ú. H. Moštěnice, p.č. 959/1, 1387 – kácení vzrostlých stromů a
podrostu (16 ks smrk, 3 ks borovice, 3 ks trnka a 150m2 vesměs náletových dřevin křovinného
vzrůstu) na lesním pozemku, který je součástí významného krajinného prvku, biokoridor
lokálního významu;

-

V251/252 – st. 250-251: k.ú. Říkovice u Př., p.č. 1252 – kácení 350m2 vesměs náletových
dřevin křovinného vzrůstu) lokalita v nivě je významným krajinným prvkem a součástí
územního systému ekologické stability dle platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 297-298: k.ú. Křenovice u Koj., PK 540– kácení vzrostlých stromů a podrostu
(10ks topol a 1650m2 vesměs náletových dřevin křovinného vzrůstu – zejm. akát) na pozemku,
který je významným krajinným prvkem a součástí územního systému ekologické stability dle
platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 301-302: k.ú. Křenovice u Koj., p.č. 549/1 (PK 1291, 1289/9) – kácení
vzrostlých stromů a podrostu (110ks vrb) na pozemku, který je významným krajinným prvkem
a součástí územního systému ekologické stability dle platné ÚPD;

-

V251/252 – st. 302-303: k.ú. Křenovice u Koj., p.č. 553/1 (PK 1117, 1118, 2388) – kácení
vzrostlých stromů a podrostu (8 ks olše 120-160 cm a cca 3000m2 vesměs náletových dřevin
křovinného vzrůstu – zejm. akát, vrba) na pozemku, který je významným krajinným prvkem a
součástí územního systému ekologické stability dle platné ÚPD.

Souhlasné stanovisko je podmíněno provedením zásahu za předpokladu splnění následujících
podmínek:


kácení dřevin bude provedeno s výjimkou zdokumentovaného prokazatelně akutně
havarijního stavu jednotlivých dřevin (tj. bezprostředně a zřejmě ohrožujících život a zdraví a
hrozících škodou značného rozsahu za předpokladu dodržení postupu podle §8 odst. 4 zák. č.
114/92Sb.) zásadně v době vegetačního klidu, tj. listopad - pol. března běžného roku;
práce budou ukončeny nejpozději do 30.11.2016;



při provádění prací nesmí být mechanizací ani kácením samotným poškozeny okolní
ponechané dřeviny;



plochy s činností spojenou s kácením narušeným terénem budou bezprostředně po zásahu
upraveny a v případě porušení bylinného krytu plošně zatravněny;



v lesním porostu a v doprovodném porostu vodotečí v nivě budou káceny vzrostlé
stromy zasahující do ochranného pásma vedení VN jen v případě, že převyšují 3m; křovité
a náletové porosty dřevin s výjimkou náletového akátu (kácet akát lze bez omezení) budou
pouze seřezány na výšku min. cca 1,5 m, a to pouze ve dvou pruzích v ochranném pásmu,
jejichž šířka bude vpravo i vlevo 4 m od okraje ochranného pásma elektrického vedení, a
následně budou udržovány ořezem ve výšce do 1,5 m vždy při následné údržbě ochranného
pásma elektrického vedení; zbylá část ochranného pásma el.vedení (tzn. v manipulačním
pruhu pod vodiči a vždy 3 m od pravého i levého krajního vodiče) bude vyřezána až na
pařízky a v případě potřeby zatravněna; řezné plochy invazivních (geograficky nepůvodních)
druhů rostlin (včetně akátu, netýkavky žlaznaté a křídlatky) budou bezprostředně a v případě
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potřeby po jejich zmlazení po roce opakovaně selektivně ošetřeny herbicidem typu Roundup
biaktiv;


údržba ochranného pásma elektrického vedení bude žadatelem (ČEPS, a.s.) probíhat v cca.
5 letých periodách; na dotčených lokalitách bude prováděna kontrola výskytu invazivních
(geograficky nepůvodních) druhů rostlin (včetně akátu, netýkavky žlaznaté a křídlatky) na
kácením uvolněných plochách a v případě jejich výskytu bude opětovně zabezpečena jejich
bezprostřední selektivní likvidace např. herbicidem Roundup biaktiv.

Odůvodnění
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí zahájil na žádost žadatele ČEPS, a.s. (zastoupeného adresátem) řízení o vydání závazného stanoviska podle §4 odst. 2 zák. č.
114/1992Sb. v souvislosti s kácením dřevin v ochranném pásmu nadzemního vedení 220kV
V251/252 v k.ú. Sušice u Př., Radslavice u Př., Horní Moštěnice, Říkovice u Př., Křenovice u Koj.
na lokalitách dle oznámení č.j. MMPr/160222/2015/STAV/ZP/Eh podaného dne 15.12.2015 a
kácením dále uvedeným v žádosti a doplnění ze dne 15.2.2016; lesní porosty, doprovodné porosty
toků a porosty v nivě jsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu ust. §3 písm. b) zákona
č. 114/1992Sb. a také součástí územního systému ekologické stability dle platného územního plánu.
Následně uvědomil všechny známé účastníky řízení o zahájení řízení ve věci a oznámil zahájení
řízení občanským sdružením podle §70 zákona č. 114/1992Sb.
V termínu stanoveném ust. §70 zákona č. 114/1992Sb. se nepřihlásilo žádné občanské sdružení,
čímž mu nebylo podle §70 odst. 3 zákona č. 114/1992Sb. přiznáno postavení účastníka řízení.
Předmětem řízení o zásahu do významného krajinného prvku je jen kácení dřevin na plochách,
které jsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu ust. §3 písm. b) zákona č. 114/1992Sb.
Odstranění dřevin v takovém rozsahu představuje zásah, který vyžaduje závazné stanovisko podle
§4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb.
Orgán ochrany přírody po seznámení se se záměrem žadatele s přihlédnutím k předloženým
podkladům pro rozhodnutí vyhověl žadateli a vydává souhlasné stanovisko k zásahu do
významného krajinného prvku s tím, že souhlas podmiňuje respektováním ve výroku uvedených
podmínek, které mají minimalizovat provedený zásah do významného krajinného prvku a současně
přispějí k urychlenému zapojení předmětné aktivity do krajiny a k regeneraci ekostabilizujících
funkcí tohoto významného krajinného prvku. Dotčené území je součástí významného krajinného
prvku ve smyslu ust. §3 písm. b) zákona č. 114/1992Sb. a součástí ÚSES dle platného územního
plánu. Lesní porosty, doprovodné porosty toků a porosty v nivě zde tvoří jeden celek a refugium
spolu s významnou migrační trasou celé řady rostlinných a živočišných druhů.
Orgán ochrany přírody stanovuje podmínky, jejichž dodržení má zajistit, aby vliv zásahu do
biologických, migračních a krajinotvorných funkcí lesních porostů byl minimalizován.
Stanovené podmínky vychází z předpokladu, že správce elektrizační soustavy má energetickým
zákonem stanovené povinnosti, mezi něž patří i povinnost udržovat bezpečnou vzdálenost dřevin od
vodičů a oprávnění odstraňovat v ochranném pásmu pod vodiči jen dřeviny převyšující výšku 3m
nad terénem, nikoli však všechny dřeviny. Povinnost chránit VKP zase vyplývá z ust. §4 odst. 2
zák. č. 114/92Sb. a je dána všem subjektům, které zamýšlejí provést zásahy, které by mohly vést
k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo k ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce. Zákaz ohrožování nebo poškozování životního prostředí nad míru
stanovenou zákonem, platící pro všechny subjekty při výkonu svých práv, je zakotven v čl. 35
Základní listiny práv a svobod. Povinnost každého předcházet znečišťování nebo poškozování
životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí vyplývá z
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§17 zákona č. 17/1992Sb. o životním prostředí v platném znění. Proto orgán ochrany přírody
souhlasí se zásahem do porostů, ale stanovuje zde podmínky tak, aby žadatel mohl splnit i
povinnost danou mu ust. zákona o ochraně přírody a krajiny.
Při stanovení podmínek vyšel orgán ochrany přírody i z obecných závěrů osobního jednání zástupců
fy Forester Servis, s.r.o., ČEZ Distribuční služby s.r.o. a orgánu ochrany přírody dne 22.11.2011
řešícího obecně problematiku kácení dřevin v ochranných pásmech VN.
Kácení dřevin je omezeno s výjimkou řádně zdokumentovaného prokazatelně akutně havarijního
stavu jednotlivých dřevin (tj. bezprostředně a zřejmě ohrožujících život a zdraví a hrozících škodou
značného rozsahu za předpokladu dodržení postupu podle §8 odst. 4 zák. č. 114/92Sb.) na dobu
vegetačního klidu, a to z důvodů nejen estetických ale zejména z důvodů existence celé řady dalších
rostlinných a živočišných druhů vázaných na existenci těchto dřevin zejména v době vegetace.
Podmínka ochrany okolních ponechaných dřevin, které nebudou káceny a nejsou předmětem tohoto
řízení, vyplývá přímo z ust. §7 odst. 1 zák. č. 114/92Sb., které stanoví, že dřeviny jsou chráněny
před poškozením a ničením.
Pro případ, že v průběhu prací spojených s kácením, narušením a následnou úpravou dotčených
ploch dojde k porušení terénu a podrostu, byla z důvodu zachování biologických funkcí stanovena
podmínka jejich bezprostředního plošného zatravnění.
Orgán ochrany přírody má dále za to, že vykácením pouze vzrostlých stromů převyšujících
zákonem stanovenou velikost, seřezáním keřů a mladých náletových, zejm. vrbových porostů na ve
výroku stanovené části ochranného pásma mimo nezbytný manipulační pruh pouze na výšku min.
1,5m a jejich následná údržba ořezem ve výšce do 3m na řešených lokalitách zabezpečí biologické
funkce lesního porostu, doprovodných porostů toků a porostů v nivě a naopak již za předpokladu
minimální následné údržby, kdy dále nebude docházet k jejich růstu nad výšku 3 m, jak plyne z ust.
§46 zák. č. 458/2000Sb., i ochranu elektrizační soustavy. Žadatel tak musí zvolit řešení, které
zajistí ochranu bezpečného provozování elektrické sítě při plném zachování biologických funkcí
VKP. V opačném případě by nemohl orgán ochrany přírody vydat ve věci zásahu do lesního,
břehového a doprovodného porostu takového rozsahu souhlasné závazné stanovisko a souhlasit
s vykácením předmětných dřevin.
Vykácením geograficky nepůvodních náletových akátů a dalších geograficky nepůvodních
invazivních dřevin vyskytujících se často v mladých náletových porostech bez jejich selektivního
bezprostředního i následného chemického ošetření dochází k enormnímu zvýšení jejich schopnosti
zmlazovat se a šířit, což by mohlo přímo vést k degradaci společenstev ve významném krajinném
prvku, a proto byla stanovena podmínka, že řezné plochy akátů a dalších geograficky nepůvodních
invazivních dřevin budou bezprostředně a v případě potřeby po jejich zmlazení po roce i opakovaně
ošetřeny selektivním nátěrem vhodným herbicidem. Kácení těchto druhů není v ochranném pásmu
nikterak omezeno.
Uvolněním plochy záměrným odstraněním stávajícího porostu hrozí v daném území na dotčených
plochách rozšíření invazivních (geograficky nepůvodních) druhů rostlin (včetně akátu, netýkavky
žlaznaté a křídlatky), což by mohlo způsobit degradaci původních společenstev, a proto je žadateli
uloženo zatravnění narušených ploch a podmínka jejich periodické kontroly a v případě výskytu
invazivních (geograficky nepůvodních) druhů rostlin jejich následná likvidace s cílem zabránit
dalšímu šíření. Opatření má tedy zabezpečit a ochránit přirozený nebo přírodě blízký stav
společenstev a tak chránit významný krajinný prvek před narušením jeho přirozené obnovy či před
ohrožením jeho ekostabilizační funkce (viz §4 odst. 2 zák. č. 114/92Sb.).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je ve výroku
uvedeno, a stanovil podmínky pro minimalizaci vlivu zásahu.
Nerespektování stanovených podmínek pro provedení zamýšleného zásahu by mohlo vést
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k poškození významného krajinného prvku a může být posuzováno a postiženo jako škodlivý zásah
podle §88 zák. č. 114/92Sb.
Toto rozhodnutí nenahrazuje postup týkající se vlastního kácení dřevin podle ust. §8 zákona č.
114/1992Sb.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, a to podáním u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí (§81, §82 a §83 zákona č. 500/2004 Sb.).

RNDr. Tomáš Ehl v.r.
referent oddělení ochrany životního prostředí a
památkové péče
otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: RNDr. Tomáš Ehl

Obdrží - účastníci řízení, na doručenku do vlastních rukou:








adresát
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Obec Sušice 751 11
Obec Radslavice 751 11
Obec Horní Moštěnice 751 17
Obec Říkovice 751 18
Obec Křenovice 752 01
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