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ROZHODNUTÍ
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně příslušný podle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody a krajiny), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
rozhodl takto:
uděluje
pro žadatele – Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO: 70889953
souhlasné závazné stanovisko
podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do významných krajinných
prvků (dále jen VKP) vodní tok Bakovský potok v ř. km 21,977 – 22,800 a jeho přilehlá údolní niva na
pozemcích parc.č. č. 369/3, 369/9 a 369/10 v k.ú. Drchkov, spočívajícího v pokácení označených 69ks
olší lepkavých, 30ks javoru mléče, 3ks vrby bílé a 30m2 zapojeného porostu z obou břehů potoka.
Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Slaný (dále jen OOP) se vydávává za
předpokladu splnění následujících podmínek:
•

Nedojde k poškození ponechávaných dřevin i dřevin na okolních pozemcích

•

Ke kácení dřevin dojde v období od 1.9. do 31.3. z důvodů ochrany hnízdícího ptactva

•

Platnost stanoviska je do 31.3.2024

•

Závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 odst.1 a oznámení o kácení
dle §8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 pís. a) správního řádu:
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO: 70889953

ODŮVODNĚNÍ
Dne 13.1.2022 obdržel OOP žádost od Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21
Praha 5, IČO: 70889953 o posouzení zásahu do VKP Bakovský potok v ř. km 21,977 – 22,800 a jeho

1

přilehlá údolní niva na pozemcích parc.č. č. 369/3, 369/9 a 369/10 v k.ú. Drchkov, spočívajícího v
pokácení označených 69ks olší lepkavých, 30ks javoru mléče, 3ks vrby bílé a 30m2 zapojeného porostu
z obou břehů potoka z důvodů jejich špatného zdravotního stavu (usychání, rozlamování korun).
OOP je stav potoka v tomto říčním kilometru znám. Před podáním žádosti o závazné stanovisko (v srpnu
2021) se OOP zúčastnil místního šetření se zástupci Povodí Vltavy, kdy byly dřeviny určené ke kácení
označeny. Většina suchých olší byla viditelně napadena houbovými patogeny (plísní olšovou

-

phytophora alni). Javory byly z části nebo zcela suché a u vrb docházelo vlivem stáří a houbových
infekcí k rozpadu vícekmenných korun do potoka nebo na přilehlou cyklo/hipo stezku. Břehový porost
v daném úseku je rostlý nahusto ve velkém zápoji a po kácení bude nadále tvořit spojitý porost na obou
březích potoka.
Při kácení těchto dřevin dojde krátkodobě k oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP vlivem
hluku, zvýšeného pohybu osob a techniky. Z dlouhodobého hlediska nedoje k poničení obou VKP.
OOP se zásahem souhlasí za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve
kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním učiněným u
Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu
účastníků. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Slaný. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. Jitka Hašková
Referent odboru životního prostředí
„otisk úředního razítka“
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