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Oprávněná úřední osoba:   

RNDr. Smolíková Vladimíra - referent odboru životního prostředí 

 

 

 

Zápis z šetření na místě 

 

Dne 6.9.2021 proběhlo šetření na místě – tj. na pozemku parc. č. 190/2 v katastrálním území Soběraz 

v areálu společnosti ABM Technology s.r.o., Soběraz 76, 50713 Železnice , IČO: 49678663 ke zjištění 

skutečného stavu porostu, které společnost ABM Technology s.r.o., Soběraz 76, 50713 Železnice 

hodlá kácet a z tohoto důvodu zaslala oznámení podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody 

dne 20.8.2021. V oznámení je uvedeno, že se jedná se o likvidaci náletových dřevin na ploše 850 m2 z 

důvodu vyčištění pozemku, opravu a zabezpečení areálu. 

 

Přítomni na místě: RNDr. Smolíková Vladimíra - referent odboru životního prostředí  

      Martin Dvořák – zástupce společnosti ABM Technology s.r.o. 

      Starosta obce Soběraz - se omluvil 

        

 

Na místě bylo zjištěno:  

Podél severní a východní hranice pozemku parc. č. 190/2 v katastrálním území Soběraz ve vlastnictví 

společnosti ABM Technology s.r.o. se nachází zapojený porost v šířce cca 15 – 10 m ve složení prunus 

sp., hlohyně, jasan ztepilý a jeřáb obecný. Porost vznikl samovolně, kdy tato část pozemku byla bez 

údržby. Krajní keře prorůstají oplocením pozemku.  

V porostu se nacházejí vzrostlejší dřeviny do výšky cca 5m jasanu ztepilého a jeřábu obecného (ojediněle 

bříza bílá a javor). Tyto dřeviny pokud nebrání opravě oplocení zůstanou zachovány a budou využity pro 

další úpravu zeleně v areálu. 

Záměrem majitele pozemku je vyčištění plochy samovolně narostlé zeleně, úprava vzniklého prostoru 

shrnutím zeminy z centrální části nyní travnaté plochy a vytvoření zemního valu s možností osázení keři. 

V podstatě lze konstatovat, že se nejedná o kvalitní porost ve smyslu druhového složení ani kvalitního 

vývoje jednotlivých stromů, ale jedná se o zelenou hmotu, která tvoří odstínění areálu od okolní zástavby. 

Správní orgán vydal dne 3.9.2021 rozhodnutí o předběžném opatření pod Č.j.: MuJc/2021/22016/ZP/Smo 

Kterým se se společnosti ABM Technology s.r.o., Soběraz 76, 50713 Železnice  IČO: 49678663 

přikazuje zdržet se činnosti spočívající v kácení dřevin, uvedených v oznámení podle ustanovení § 8 odst. 

2 zákona o ochraně přírody ze dne 20.8.2021 a to do doby vydání rozhodnutí ve věci.    

Současně bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o pozastavení kácení dne 3.9.2021 pod 

č.j.:MuJc/2021/22033/ZP/Smo. Správní orgán vydá rozhodnutí ve věci v termínu po 10.9.2021. 

Pokud účastník řízení chce spis doplnit o nové informace, doporučujeme učinit tak do doby vydání 

rozhodnutí upravující rozsah kácení.   

Skončeno v hod. 8.30 hod 

 

Zapsal: RNDr. Smolíková Vladimíra 
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