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Oprávněná úřední osoba:   

RNDr. Smolíková Vladimíra - referent odboru životního prostředí 

 

Účastník řízení: 

ABM Technology s.r.o, Soběraz 76, 507 13 Železnice  IČO: 49678663 

dle §27, odst.1, písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 

Obec Soběraz, Soběraz 70, 507 13 Železnice    IČ: 00578576 

dle §27, odst.2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, (dále jen „městský úřad Jičín“) jako věcně a místně 

příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 písm.  a) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), a ve smyslu 

ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“), rozhodl v řízení vedeném pod spisovou značkou ŽP-02/20913/2021/Smo zahájeném dne 20.8.2021 

ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody takto: 

Společnosti ABM Technology s.r.o, Soběraz 76, 507 13 Železnice  IČO: 49678663 
 

se povoluje 

 

likvidace zapojeného porostu náletových dřevin na ploše 850 m2 ve složení prunus sp., hlohyně, jasan 

ztepilý a jeřáb obecný, které se nachází na pozemku parc. č. 190/2 v katastrálním území Soběraz 

 

za těchto podmínek:  

• Po severní a východní hranici pozemku parc. č. 190/2 v katastrálním území Soběraz zůstanou 

zachovány vzrostlejší dřeviny, které nebrání opravě oplocení  

• Jako náhrada za pokácení porostu žadatel dosadí a doplní linii dřevin po obvodu uvedeného 

pozemku tak, aby mezi jednotlivými dřevinami byla vzdálenost max. 5m 

• Druhové složení linie dřevin budou vysazeny z druhů: javor babyka (kultivary „Red Shine“, 

„Queen Elizabeth“), jabloň drobnoplodá (kultivary „Scarlett“, „Red Sentinel“, „Madonna“), 

třešeň (kultivary Prunus §Accolade“, „Prunus cerasifera“, „Prunus cerasifera Nigra“) apod. 

• Budou vysazeny sazenice se zapěstovanou korunou ve výšce min. 200cm, s obvodem kmínku 10 

– 12 cm v 1m výšky a po výsadbě budou opatřeny kůly a úvazky.  

• Žadatel zabezpečí následnou péči o nově vysázené stromy po nezbytně nutnou dobu 5 let, která 

spočívá v pravidelné zálivce sazenic a v případě úhynu sazenice bude doplněna nová 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Jičín obdržel dne 20.8.2021 oznámení žadatele o záměru kácení dřevin podle § 8, odst.2 

zákona o ochraně přírody na ploše 850 m2 z důvodu vyčištění pozemku, opravy a zabezpečení areálu. 

Příloha oznámení obsahovala zákres s vyznačenou plochou, na kterých by mělo kácení probíhat.  

 



Č.j. MuJc/2021/22710/ZP/Smo str. 2 

 
Po prošetření oznámeného kácení shledal orgán ochrany přírody, že záměr žadatele je nutné dát do 

souladu s požadavky investora a obce a event. upravit rozsah kácení a v rozhodnutí dále nutnosti uložit 

náhradu za pokácené dřeviny.   

 

Z těchto důvodů bylo současně dne 3.9.2021 orgánem ochrany přírody vydáno rozhodnutí o předběžném 

opatření pod čj. MuJc/2021/22016/ZP/Smo, kterým se pozastavuje kácení. Současně bylo vydáno 

oznámení o zahájení řízení o pozastavení kácení pod Č.j.: MuJc/2021/22033/ZP/Smo . 

 

V rámci šetření po telefonické komunikaci se dne 6.9.2021 v 7.30 hod. na místě sešli správní orgán a 

Martin Dvořák – zástupce společnosti ABM Technology s.r.o. (starosta obce Soběraz - se omluvil) pro 

zjištění skutečného stavu na pozemku – z tohoto šetření je zápis, který byl zaslán účastníkům. 

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 dřevin 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. 

 

Ke kompenzaci újmy vzniklé pokácením předmětných dřevin úřad v souladu s § 9 zákona 

č. 114/1992 Sb. zároveň uložil podmínku provedení náhradní výsadby, a to tak, aby vznikla bariéra mezi 

okolní zástavbou rodinnými domy a vlastním areálem, sloužím výrobě a dále zajistí kontinuitu zachování 

dřevin v lokalitě. Za tímto účelem úřad současně stanovil podmínky následné péče. Při stanovení 

druhového složení náhradní výsadby úřad byly vybrány stromy menšího vzrůstu, aby byla splněna 

podmínka vizuální bariéry. Stromy jsou kvetoucí a s malými plody, které jsou potravou ptactva 

 

Městský úřad Jičín při rozhodování vycházel z těchto podkladů: 

• oznámení žadatele 

• vlastní posouzení stavu dřevin a situace na místě  

• zápis ze šetření na místě ze dne  

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu –

vlastník pozemku, na kterém dřevina roste a dle § 27, odst.2 správního řádu obec Soběraz 

Správní orgán příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm.a) a § 8 odst. 1  zákona o ochraně přírody a 

krajiny v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh a na základě výše uvedených skutečností  

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokových částech tohoto rozhodnutí.   

Účastníci vzali na vědomí, že správní orgán vydá rozhodnutí ve věci v termínu po 10.9.2021 a pokud  

řízení chtějí spis doplnit o nové informace, bylo doporučeno učinit tak do doby vydání rozhodnutí 

upravující rozsah kácení.   

 

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího 

správního orgánu. 

 

 

 

Ing. Marcela Svobodová 

vedoucí odboru životního prostředí 

  

 Obdrží: ABM TECHNOLOGY s.r.o., IDDS: 5c7ini2 

               OBEC SOBĚRAZ, IDDS: j43byib 
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