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odbor životnlho prostředí 

Toto rozhodnuti nabývá právnl moci 

Jindřichův Hradec, dne 19.11.2012 
č.j.: OŽP/67590/11/Hs 

dne ••• � •• :-!:. .. !!..:.l1!?..f.k.: ........ �.?....... o DNUTÍ
9.5 

Vyřizuje: Ing. P.Hesoun 
e-mail: hesoun@jh.cz

Městský úřad Jindřichův ec J o org ochrany přírody a krajiny (dále jen orgán OPK) 
příslušný podle zákona 314/2002 Sb. a podle §76 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění (dále jen zákon o OPK) 

A) povoluje

Městu Jindřichův Hradec, IČ 246875 podle § 8 zákona o OPK pokácení následujících dřevin: 

Jírovec maďal (Aescu/us hippocastanum)-39 ks o obvodu 82-267 cm 

Lípa srdčitá (Tilia cordata)- I I ks o obvodu 82-292 cm 

Lípa velkolistá (Tilia p/atyphylos)-5 ks o obvodu 94-283 cm 

Javor mléč (Acer p/atanoides)-2 ks, obvod kmene 132 a 148 cm 

Jasan ztepilý (Fra:xinus excelsior)-2 ks, obvod kmene 97 a 166 cm 

Javor klen (Acer pseudoplatanus)-1 ks, obvod kmene 157 

Javor babyka (Acer campestre) - 1 ks, obvod kmene 217 cm 

Zerav západní (Thuja occidenta/is)-1 ks, obvod kmene 122 cm 

Dub letní (Quercus robur ,,Fastigiata")- 1 ks, obvod kmene 235 cm 

Dále bude odstraněno 27 skupin keřů tvořených taxony: Cotoneaster x dammeri, Deutzia sp., 
Cotoneaster horizonta/is, Viburnum .sp., Azalea mol/is, Chaenomeles sp., Forsythia sp., 
Potentil/a fruticosa, Rosa rugosa, Pyracantha coccinea, Spiraea sp., Berberis candidula, 
Ribes alpínum, Symphoricarpos sp., Rhododendron sp., Lonicera pileata, Weige/a. sp., 
Chamaecyparis pisifera a Philade/phus sp. a také stromy nedosahující obvodu 80 cm ve 
výšce 130 cm a jednotlivé keře ( 17 ks 1-
Kácení je povolováno při dodržení těchto podmínek: 

I. Kácení bude prováděno v období 15.8.-1.11., to je mimo období hnízdění ptáků a před
zahájením zimování n�topýrů a bude provedeno ve třech etapách s odstupem nejméně 11
měsíců. V I .etapě bude provedeno kácení v prostoru mezi Masarykovým náměstím a ulicí
Kostelilí. 2. etapa se bude týkat prostotu mezi vyhlídkou na západníni okraji po kruhové
,,náměstíčko" u domu č.p. 146 a ve třetí etapě bude provedeno kácení centrální části parku.

2. Počátek kácení bude nejméně 3 dny předem nahlášen orgánu OPK, který zajistí biologický
dozor, který bud@ zejména kontrolovat výskyt a pobytové známky (požerky, trus apod.)
netopýrů a významných druhů hmyzu. Při zjištění významnější kolonie netopýrů bude před
zahájením další etapy provedeno podrobné mapování výskytu kolonií netopýrů ve zbývajících
částech parku. Při zjištění významného výskytu některého zvláště chrán�ného druhu budou



neprodleně učiněna opatření k jejich ochraně (přenos jedinců, poz.astavení kácení, ponechání 
torza kmene apod.) 

3. Biologickým dozorem vybrané kmeny nebo jejich části a případně i větve budou uloženy
na místo stanovené orgánem ochrany přírody na některém z následujících pozemků v k. ú.
Jindřichův Hradec: p.č. 1352/1, 1352/2, 1675/1, 3097, 3104/2, 3104/4, 3106, 3109/1, 3185/1 a
3192/13. Část těchto kmenu bude na místě vztyčena (zejména kmeny dubu a javorů).

B) podle §9 zákona o OPK ukládá následující náhradní výsadbu:

Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)-44 ks 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) - 15 ks 

Javor babyka (A cer campestre) - 6 ks 

Jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia) - 2 ks 

Javor mléč (Acer p/atanoides Schwendleri) - 1 ks 

Dub letní (Quercus robur) - 1 ks 

Javor mléč (Acer platanoides)-3 ks 

llloh (Crataegus laevigata „Paufs Scarlet)- 1 ks 

keře listnaté (různé druhy)- 1000 ks 

keře jehličnaté (Taxus baccata „Repandens") - 500 ks 

Náhradní výsadba musí být provedena odrostky o výšce minimálně 2 m. Bude realizována 
také po etapách a kácení v další etapě nesmí být zahájeno, pokud není provedena náhradrú 
výsadba v etapě předchozí, Náhradní výsadba třetí etapy musí být provedena nejpozději jeden 
rok po ukončení kácení. 

Odůvodnění: 

Orgán OPK obdržel žádost o stanovisko k realizaci předmětné akce. Záměrem žadatele je 
provést rekonstrukci parku na pozemcích p.č. 1559 a 1551 v k.ú Jindřichův Hradec. Převážná 
část stávajících dřevin n� těchto pozemcích má být odstraněn� a následně provedena výsadba. 
Protože orgán OPK uložil zpracování biologického hodnocení, jsou mu známy údaje o 
výskytu zvláště chráněných a dalších významných druhů živočichů v tomto území. 
Oznámení o z.ahájení řízení orgán OPK zaslal účastníkům řízení a také občanským sdružením 
oprávněným podle § 71 z.ákona o OPK. Z nich svou účast v řízení oznámila ZO ČSOP 
Vysočina. Všichni účastníci řízení byli seznámeni se všemi podklady řízení. 
ZO ČSOP Vysočina ve svém stanovisku konstatuje, že podle jejího názoru jedna návštěva 
neumožňuje beze zbytku zjistit výskyt netopýrů v lokalitě. I proto ZO ČSOP Vysočina 
požaduje, aby byla v průběhu kácení uložena přítomnost odborníka s pravomocí zastavit 
kácení, pokud bude zjištěn výskyt netopýrů v některém z kácených stromů a aby byly (na 
základě zhodnocení zdravotního stavu a statiky stromu) vyjmuty z kácení stromy, kde bude 
zjištěn výskyt netopýrů nebo hnízdění ptáků. Dále navrhuje, aby kmeny, případně větve, byly 
uloženy na vhodném místě a bylo z nich vytvořeno „broukoviště" (logger). Také doporučilo 
rozdělit zásah do několika etap. 
Orgán OPK požadavky ZO ČSOP Vysočina konzultoval s chiropterologem, který zpracovával 
podklady o výskytu netopýrů pro biologické hodnocení. Ten uvedl, že lokalitu navštívil ještě 
následně v srpnu a výsledky i tohoto sledování odpovídají hodnocení uvedenému v 
„biologickém hodnocení". I on však doporučil přítomnost odborníka při kácení a v případě, že 
budou nalezeny dutiny se známkami pobytu většího množství netopýrů, pozastavit kácení a 
provést ještě podrobnější mapování dutin s výskytem netopýrů a podle jeho výsledků upravit 
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