
Úřad městského obvodu Pardubice I 
tajemnice úřadu 

U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Ev. Č.:  6183/2022      V Pardubicích dne 7. června 2022 
Č.j.: UMOI/3123/2022/KÚ/Kř 
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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 11. 5. 2022: 

Žadatel žádá o poskytnutí informací v souvislosti s pokácením vzrostlého stromu na rohu 
Bartolomějské ulice (s ul. Kostelní) na Starém městě, ke kterému došlo  dopoledních 
hodinách dne 21. 4. 2022, a to: 

1. Vysvětlení, proč byl strom pokácen; 
2. Kdy a jakým způsobem bude strom nahrazen; 
3. Kopii povolení ke kácení stromu 

 
Poskytnutí informace: 

1. dřevina byla pokácena z důvodu nízké provozní bezpečnosti 
2. na stejné místo bude do konce listopadu 2022 vysazen 1 ks lípy malolisté 
3. rozhodnutí v příloze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Gabriela Křížková 
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I 
odbor dopravy a životního prostředí 

U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Č.j.: ÚMOI/26/2022/ODŽ/25/Peš-5 V Pardubicích dne 18. 2. 2022 
Vyřizuje, oprávněná úřední osoba: Bohdana Pešavová 
Telefon:   466 046 044, e-mail: bohdana.pesavova@umo1.mmp.cz 

   K 2/2022 

R O Z H O D N U T Í 
 
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice, 
IČO: 002 74 046, který na základě pověření starostky zastupuje Bc. Kristýna Podhajská  
 

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, odbor dopravy a 
životního prostředí, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní 
orgán“) příslušný podle § 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 krajiny“)  
a podle § 67, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
rozhodl ve společném řízení provedeném podle zákona o ochraně přírody a krajiny  
a dle správního řádu o žádosti Statutárního města Pardubice – městského obvodu Pardubice I, se sídlem U 
Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046, který na základě pověření starostky zastupuje Bc. Kristýna 
Podhajská (dále jen „Městský obvod“), podané dne 3. 1. 2022, pod č.j. ÚMOI/26/2022/ODŽ/25/Peš-1, o 
povolení kácení dřevin, rostoucích mimo les, takto: 
 
1) V souladu s ust. § 8, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se Městskému obvodu v y d á v á 
povolení ke kácení: 
 
- 1 ks lípy malolisté, (Tilia cordata), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 270 cm, která roste na 
pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, p.č. 2661/5 k.ú. Pardubice, na Wernerově nábřeží  
 
Přesné umístění dřeviny je vyznačeno v situačním nákresu, který tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

Důvodem pro povolení pokácení dřeviny je její nízká provozní bezpečnost.  

 
Realizace kácení dřeviny je možná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí  
 
Městský obvod dodrží podmínky závazného stanoviska, které dne 27. 12. 2021 vydal pod č. j.  
MmP 122245/2021 orgán státní památkové péče, úsek památkové péče Magistrátu města Pardubic,  
a které tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  
 
2) V souladu s § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se Městskému obvodu ukládá povinnost 
provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, spočívající 
ve výsadbě  1 ks lípy malolisté (Tilia cordata) vel. 14-16 na pozemek ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubic, p.p.č. 2661/5 k.ú. Pardubice, Wernerovo nábřeží, na stejné místo po vykácené lípě malolisté. 
 
Realizace náhradní výsadby bude uskutečněna nejpozději do konce listopadu 2022. 
 
Při výsadbě budou dodrženy tyto podmínky: 
a) pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splňující veškeré ukazatele jakosti 1. třídy dle platné normy 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin.  

b) dřeviny budou vysazeny se zemním balem, ve stanovené velikosti, do předem připravené jámy  
s kompletní výměnou zeminy.  

c) při výsadbě budou dodrženy veškeré postupy uvedené v arboristických standardech Výsadba stromů 
SPPK A02 001:2013, vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.   

 



3) V souladu s ust. § 9, odst. 1 zákona ukládá správní orgán Městskému obvodu povinnost následné péče 
o dřevinu, uvedenou v bodu 2. výroku tohoto rozhodnutí, a to v délce pěti let ode dne provedení náhradní 
výsadby 
 
Následná péče spočívá především v zajištění: 
a) provedení výchovných řezů 
b) pravidelné kontroly a údržby kotvících prvků 
c) dostatečné pravidelné zálivky  
d) přihnojování dřeviny  
e) pravidelného doplňování mulče 
f) náhrady dřeviny v případě jejího úhynu 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Na základě žádosti Městského obvodu, č.j. ÚMOI/26/2022/ODŽ/25/Peš, podané dne  
3. 1. 2022, bylo zahájeno správní řízení o povolení kácení 1 ks lípy malolisté, která roste na pozemku ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubic p.p.č. 2661/5 k.ú. Pardubice, na Wernerově nábřeží. Jako důvod 
kácení bylo v žádosti uvedeno, že se jedná o dřevinu, která je napadena dřevokaznou houbou s plodnicí na 
kosterním větvení, s podezřením na poškození kořenů a výrazným rizikem selhání dřeviny. K žádosti bylo 
přiloženo: 
- sdělení vlastníka pozemku před zahájením správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, 
ze dne 17. 12. 2021 vydané odborem majetku a investic Magistrátu města Pardubic, v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou č. 4/2019, vydanou Statutárním městem Pardubice, kterou se vydává Statut města 
Pardubic v platném znění, ve kterých vlastník pozemku vyjádřil souhlas s kácením předmětných dřevin 
- rozhodnutí – závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče, úseku památkové péče 
Magistrátu města Pardubic, ze dne 27. 12. 2021, č.j. MmP 122245/2021. 

Podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny byly o zahájeném řízení  
dne 5. 1. 2022 informovány spolky, a to Chráníme stromy, z.s. a Zelená pro Pardubicko z.s.. Žádný 
z uvedených spolků se do řízení nepřihlásil.  

Dne 19. 1. 2022 provedl správní orgán šetření na místě spojené s ohledáním dřeviny, při kterém 
zjistil, že strom roste ve vydlážděné pochozí ploše Wernerova nábřeží, v chodecky poměrně 
frekventovaném místě, v centru městské památkové rezervace. Lípa roste soliterně, je vysoká cca 22 metrů, 
má vysoko nasazenou redukovanou korunou. Na jedné z kosterních větví se nachází velká plodnice 
dřevokazné houby. K zásahu do kořenového systému lípy a k jeho poškození došlo pravděpodobně 
v souvislosti s prováděním stavebních prací v minulosti, ovšem jeho případný rozsah  
a stabilitu dřeviny není možné posoudit bez přístrojového měření. Správní orgán vyhodnotil estetický 
význam dřeviny jako vyšší, a to především v období vegetace. Funkční význam hodnotí správní orgán jako 
snížený, především s ohledem na nízkou provozní bezpečnost stromu.  

Dne 20. 1. 2022 zaslal správní orgán účastníkům řízení oznámení o ukončení shromažďování 
podkladů před vydáním rozhodnutí, ve kterém stanovil lhůtu 5 dnů pro seznámení se s podklady. Této 
možnosti účastník řízení nevyužil.  

Při rozhodování o možnosti odstranění předmětné lípy správní orgán vyhodnotil, že skutečnosti 
zjištěné na místě výskytu dřeviny odpovídají důvodům ke kácení uvedeným v žádosti  
a dospěl k závěru, že pokácení dřeviny povolí, neboť riziko selhání stromu v důsledku hniloby, kterou 
dřevokazné houby způsobují, je velmi vysoké. Pokácení dřeviny povolil správní orgán kdykoliv po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí, tedy i v období vegetace, neboť považuje za žádoucí odstranit dřevinu co 
nejrychleji.  

Za vykácení dřeviny byla Městskému obvodu ve výroku tohoto rozhodnutí správním orgánem 
uložena náhradní výsadba  dle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, spočívající ve výsadbě 1 ks 
lípy malolisté na stejné místo na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, p.p.č. 2661/5 k.ú. 
Pardubice. Náhradní výsadba v tomto rozsahu byla zvolena tak, aby nahradila pokácenou dřevinu. Dále 
byla Městskému obvodu uložena povinnost pětileté následné péče o tuto dřevinu. 

Vzhledem k tomu, že v posuzovaném řízení rozhoduje orgán územního samosprávného celku ve 
správním řízení ve věci, na níž může mít samotný územní samosprávný celek zájem, zabývala se oprávněná 
úřední osoba otázkou nebezpečí tzv. systémové podjatosti z důvodu jejího zaměstnaneckého poměru k 
územnímu samosprávnému celku v kontextu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. listopadu 
2012, č.j.: 1 As 19/2010 - 126. V intencích dotčeného judikátu se zaměřila na to, zda se nebezpečí 



představované „systémovým rizikem podjatosti“ v dané věci projevuje. Oprávněná úřední osoba 
konstatovala, že nezpozorovala a není si vědoma žádných aktivit 
ze strany osob účastnících se rozhodovacích procesů v rámci dotčeného územního samosprávného celku a 
majících potenciální možnost na oprávněnou úřední osobu působit, které by svědčily  
o zvýšeném zájmu těchto osob na výsledku dotčeného řízení. Oprávněná úřední osoba nezaznamenala ani 
žádné projevy v oblasti politické, mediální, či jiné, které by tomuto zvýšenému zájmu na výsledku řízení 
nasvědčovaly. Povahu rozhodované věci nelze dle jejího názoru vnímat jako kontroverzní či politicky 
významnou. Oprávněná úřední osoba podotýká, že ani nebyla nikým ze strany územního samosprávného 
celku vyjma jeho zástupce v dotčeném řízení žádným způsobem v souvislosti s dotčenou věcí 
kontaktována. Samotný zástupce účastníka řízení není v postavení, ve kterém by mohl oprávněnou úřední 
osobu jakkoliv ovlivňovat, či o ní rozhodovat. K dotčené osobě nemá oprávněná úřední osoba žádný bližší 
pozitivní, ani negativní vztah. Oprávněná úřední osoba si není vědoma ani jiné skutečnosti zakládající její 
poměr k věci, účastníku řízení, či jejímu zástupci. S ohledem na vše výše uvedené je oprávněná úřední 
osoba přesvědčena, že není důvod pochybovat o její nepodjatosti  
i při vědomí zvýšené opatrnosti při jejím posuzování, jak zmiňuje v dotčeném rozhodnutí Nejvyšší správní 
soud.  

P o u č e n í : 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, 
k Magistrátu města Pardubic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Úřadu městského obvodu Pardubice 
I, odboru dopravy a životního prostředí, u něhož se odvolání podává.  

V souladu s ust. § 82 lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje  
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Z odvolání musí být patrno, kdo je 
činí, které věci se týká a co se navrhuje. 

 
 
 
 
 
     Hana   P e c h m a n o v á 

               vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 
 
 
Přílohy:  
č.1 - situační nákres s vyznačením přesného umístění dřeviny určené k pokácení  
č.2 - závazné stanovisko příslušného orgánu státní  památkové péče, úseku památkové péče Magistrátu města 
Pardubic, ze dne 27. 12. 2021, č.j. MmP 122245/2021 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení: 
- Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice,  
IČ: 002 74 046 
Dotčený orgán: 
- Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 
 


