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V Úflfl nad Ofliøi ánfl 29. 3. 2017 

Žádost 0 inforamce 

Ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k infonnací, Vás žádáme 
O Zpřístupnění následujících infonnací: 

1) Zaslání kopií všech dostupných rozhodnutí O kácení stromů na p.p.č. 172/2 k.ú. Kerhartice 
nad Orlicí. 

Vaši Odpověd' očekáváme V Zákonem dané lhůtě. 

S pozdravem



K 0 N Ů E P T 
Městský úřad Ústí nad Orlicí 

Odbor životního prostředí 

Vaše č.1.: = Naše č.j.: MUUO/10782/2017/ŽP/Bu _ Vyřizuje: Jana Bucháčkoıá 
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Krajina a tradice, Z.S. 
Karpatská 177 
582 04 ústí nad Orıifl' 

Vážení, 

na základě Va E. ~< mt Q. Osti O poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném 
přístupu k informacím V platném Znění ze dne 31.3.2017 Vám Zasíláme kopii dostupného 
rozhodnutí O kácení stromů na ppč. 172/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí. 

S pozdravem 

MĚSTSKÝ ÚŘAI› 
562 24 Usgııad Orlici 

Mgr. Tomáš K0pecl_‹_ý / 

vedoucí Odboru 

Jana Bucháčková 
oprávněná urední osoba ' 

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlici IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 
l 

barıkovníspojeníz 

±zı,z +420 465 514 111 ˇ- 
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' ' aa Ozıš ' ˇ, '.: ı9 Azosıı/D100 

fax: +420 465 525 563 ; 
web: http://www.ustinadorlıci.cZ l ID datové schránky: bxcbwmg 
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KAJA UnO s.r.o. 
Sokolská 208 
562 04 Úxfl nad orıini 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 Odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny V platném Znění 
(dále jen zákon) a na základě § 61 Odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích 
v platném znění na základě provedeného správního řízení žadateli, KAJA Un0 s.r.o, 
snıxnıxká 208, 562 04 Úfln' nad ovıflni, IČ 25937375, jøkø účxxınikn řizøni vsønınan 
S ustanovením §27 Odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád V platném Znění 
(dále jen správní řád), podle ust. § 8 Odst. 1 zákona: 

povoluje pokácet 

1 ex. buku a 1 ex. dubu na pč. 172/2 V k.ú. Kerhartice nad Orlicí za podmínky, že kácení 
bude provedeno až po vydání stavebního povolení na stavbu haly na pč. 172/2 vk.ú. 
Kerhartice nad Orlicí a před zahájením stavebních prací (pokud nedojde krealizaci 
Stavby, nebudou dřeviny pokáceny) a to v období vegetačního klidu každoročně od 1.11. 
do 31.3., nejpozději do 31.3.2018. Za pokácené dřeviny bude na základě § 9 Zákona 
provedena náhradní výsadba v počtu 4 ex. javoru o velikosti kmínku 12-14 a to na pč. 
159/5 a 93/2 vk.ú. Kerhartice nad Orlicí, nejpozději do 30.11.2018. Před zahájením 
Sázení stromů je třeba kontaktovat vlastníka pozemků, Město Ústí nad Orlicí, příp. 
Správce zeleně. Výsadby stromů budou provedeny dle zásad uvedených ve Standardu 
péče o přírodu a krajinu - Výsadba stromů, SPPK A02001:2013 vydaném Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky. Dále správní orgán ukládá žadateli péči o 
tyto dřeviny po dobu tří let od výsadby. 
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ZP-OP/5527/Z015 

Odůvodnění: 
Výše uvedený správní orgán obdržel podání Společnosti KAJA UnO s.r.o., Sokolská 208, 562 
04 Ustí nad Orlicí ve věci vydání povolení pokácet l ex. buku a l ex. dubu na pč. 172/2 v ku. 
Kerhartice nad Orlicí. Důvodem kácení je rozšíření firmy výstavbou nové haly, 

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. Následně, na základě § 70 zákona, správní orgán 
o záměru int"on^noval i občanské sdružení Krajina a tradice, o.s,, Kaıpatská 177, 562 04 Usti 
nad Orlicí. V zákonné lhůtě 8 dnů od obdržení oznámení se toto Sdružení do řízení 
nepřihlásilo. 

Orgán ochrany přírody V souladu S § 62 zákona provedl potřebné úkony na místě samém. 
Stromy nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 odst. l) písm. b) 
zákona, ani se nenacházejí v jinak chráněném území. 

Zájmové území najdeme na okraji místní části Ústí nad Orlicí ~ Kerhartice. Zástavba 
odpovídá městské srůzně využívanými objekty › od staveb pro bydlení pro průmyslové 
podniky. Zeleň je zde roztroušená, většina stromů jsou dospělé exempláře. Údolí obklopují 
smíšené lesy S převahou smrku. 

Nemovitost čp. 208 původně sloužila jako mateřská škola a jesle a stromy rostly v Zahradě 
tohoto zařízení. Po uzavření byl objekt prodán a je už řadu let využíván tirmou KAJA UnO, 
V současnosti stromy rostou na okraji obslužné plochy. Jsou to dospělé exempláře. jejich 
zdravotní stav odpovídá Stáří. Možné je vylamování suchých větví, kterému lze zabránit 
preventivním bezpečnostním či zdravotním řezem provedeným odbornou firmou v souladu 
se standardem AOPK ČR: Řez stromů - SPPK A02 OOZIZOI3. 
Obě dřeviny mají vliv na klima v okolí, zejmena Zadržování vody v půdě. snižování prašnosti 
a Zvyšování vlhkosti vzduchu. Vliv však není pro toto území zásadní, V okolí rostou další 
dřeviny 7 významný je zejména břehový porost kolem Tiché Orlice či za řekou přiléhající 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Stromy mají Zpohledu správního orgánu poměrně vysokou estetickou hodnotu (způsob 
hodnocení estetického působení na okolní prostředí není zákonem ani vyhláškou stanoven). 
Jedna se tak O hodnocení velmi subjektivní, avšak tradičně Se estetické vnímání pojí se 
zažíváním pocitů krasna pomocí smyslových vjemů. Vtomto případě velke' listnáče působí 
majestátně, citlivě doplňují zastavěné území dominantním přírodním prvkem a výrazně Zjemňují 
urbanizované prostředí. Zároveň jsou proměnlivé během roku a každé roční tak příjemně 
obohacují. Avšak vsoučasné době jediná plocha, kam může firma rozšířit Své výrobní 
prostory, je právě plocha S těmito stromy. Správní orgán tak určil jako podmínku kácení 
povolení a Zahájení realizace stavby, aby ke smýcení dřevin došlo pouze vnezbytném 
případě. Zároveň žadateli určil adekvátní náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno na základě § 81 odst. 1 správního řádu podat 
odvolání do patnácti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje 
prostřednictvím Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí. Odvolání 
musí mít náležitosti uvedené V § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o 
tom, proti kterému rozhodnutí směřuje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 
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/ `ˇ- Q _ 1, Mgr. Tomáš Kopeckýv.r. 
" "'?" / vedoucíodboru životního prostředí 

Za správnost vyhotovení: 
Jana Bucháčková 
oprávněná úřední osoba 

Obdrží;
I KAJA U110 S.r.o., Sokolská 208, 562 O4 Usti nad Orlici. 
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