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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

R  O  Z H  O  D  N  U  T  Í

     Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako příslušný orgán ochrany přírody 
podle § 77 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), projednal ve správním řízení vedeném podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 
žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků podanou dne 
12. 4. 2018 a na základě skutečností zjištěných v provedeném správním řízení vydává účastníku řízení

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO 70889953
(dále také ,,žadatel“)

z á v a z n é  s t a n o v i s k o k l a d n é

podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, kterým

s o u h l a s í

se zásahem do významných krajinných prvků vodní toky pro akci ,,DVT Zvěstovský p., IDVT 
10279321, DVT IDVT 10282570, DVT IDVT 10241658, obnova průtočných profilů“ na pozemcích 
(viz. příloha č. 1) v katastrálních území Zvěstov, Libouň, Odlochovice, Nosákov, Ratměřice. Zásahem do 
významných krajinných prvků vodní toky, je odstranění vybraných dřevin a zapojených porostů dřevin 
(keřových formací) břehového porostu. V rámci akce bude odstraněno 33 m2 zapojených porostů dřevin a 
206 ks listnatých dřevin různých obvodů kmene, rostoucích v korytě upravených vodních toků.

Závazné stanovisko kladné se vydává za těchto podmínek:
1)  Odstraněny budou pouze barevně označené dřeviny, 33 m2 zapojených porostů dřevin a příp. dřeviny 
      zcela odumřelé.
2) Při provádění odstraňování dřevin (kácení, odvoz) bude postupováno co nejšetrněji tak, aby               
     nedošlo k rozrušení a poničení povrchu zamokřených pozemků údolních niv vodních toků.
3)  Stávající dřeviny budou maximálně chráněny a bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 
    Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
     stavebních pracích.

         Dle rozdělovníku
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4) Odstranění dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, t. j. od 1.11. do 31.3. běžného   
    roku a to nejpozději do 31. 3. 2021.
5) Za odstraněné dřeviny bude smysluplným způsobem (např. skupinovitá výsadba, volit na různá 
    stanoviště vhodné taxony, apod.) provedena dosadba 200 ks dřevin o min. výšce sazenic 150 cm. Nová 
     výsadba bude mezi jednotlivé dotčené úseky vodních toků rozmístěna zhruba v tomto poměru: 40% 
     IDVT 10279321, 20% IDVT 10241658, 40% IDVT 10282570. K výsadbě mohou být použity pouze
     geograficky původní listnaté dřeviny vhodné na konkrétní stanoviště, t. j. například vrba, olše, jasan,
     javor. Výsadba bude zajištěna proti poškození zvěří a větrem a provedena nejpozději do 30. 5. 2021 se 
    zajištěním následné péče po dobu 5 let s povinností obnovy nezdarů výsadeb.

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO 70889953

O d ů v o d n ě n í

     Dne 12. 4. 2018 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena 
žádost Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO 70889953, o 
vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, k zásahu do významných krajinných prvků vodní toky pro akci ,,DVT 
Zvěstovský p., IDVT 10279321, DVT IDVT 10282570, DVT IDVT 10241658, obnova průtočných 
profilů“ na pozemcích v katastrálních území Zvěstov, Libouň, Odlochovice, Nosákov, Ratměřice. 
Zásahem do významných krajinných prvků vodní toky bylo odstranění části dřevin břehového porostu, 
zapojených porostů dřevin (keřových formací) a v ř. km 0,620 – 0,872 Zvěstovského potoka bylo 
původně navrženo z koryta odstranit též sediment. V rámci akce bude odstraněno 33 m2 zapojených 
porostů dřevin a 206 ks listnatých dřevin různých obvodů kmene, rostoucích v korytě upravených 
vodních toků. Dřeviny určené k odstranění byly v terénu v předstihu zřetelně barevně označeny. Veškeré 
navržené práce jsou obsahem dokumentace pro stavební povolení, vypracované Povodím Vltavy, státním 
podnikem, v lednu 2018, č. zak. 720/2439/18. 

     K žádosti byla doložena projektová dokumentace (DSP) s názvem ,,DVT Zvěstovský p., IDVT 
10279321, DVT IDVT 10282570, DVT IDVT 10241658, obnova průtočných profilů“ vypracovaná 
Povodím Vltavy, státní podnik, v lednu 2018, č. zak. 720/2439/18 a dále seznam dřevin a keřů určených 
k odstranění, včetně naměřených obvodů kmene, resp. jejich plochy.

     Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. O zahájení 
správního řízení byli účastníci a dále spolky, které požádaly o informování dle § 70 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, uvědoměni opatřením ze dne 19. 4. 2018. Ke správnímu řízení se dle § 70 zákona o 
ochraně přírody a krajiny v zákonem stanovené lhůtě nepřihlásil jako účastník žádný spolek. Dne 29. 5. 
2018 proběhlo ve věci ústní jednání, ze kterého byl sepsán protokol. V průběhu ústního jednání byly 
v terénu zrevidovány dřeviny určené k odstranění a dále byl se zástupcem žadatele (Ing. Sedláčkem) 
dohodnut počet a rámcová lokalizace nových výsadeb. Zároveň zástupce žadatele při tomto jednání sdělil, 
že oproti původnímu návrhu upouští od těžby sedimentu z koryta Zvěstovského potoka. Přítomný 
účastník správního řízení dále při jednání vyslovil požadavek, aby byl odtěžen sediment z koryta vodního 
toku IDVT 10241658 a to v jeho spodní části (lokalita soutoku). S těmito pracemi se však dle sdělení 
zástupce žadatele v rámci akce nepočítá. Účastníci ústního jednání byli dále seznámeni se všemi podklady 
správního řízení.
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     Území, na němž má být zásah prováděn, se nachází v zemědělsky intenzivně obhospodařované
krajině, prakticky mezi sídly Ratměřice, Zvěstov a Libouň. Jedná se celkem o 3 úseky drobných 
upravených vodotečí s následující specifikací.
IDVT 10241658
Drobný vodní tok, protékající od sídla Ratměřice zemědělskou krajinou. Vodoteč lemují rozsáhlé bloky 
orné půdy, podél potoka je zachován pouze užší pás zeleně (šířka cca 50 m), který níže u soutoku tvoří 
rozsáhlejší údolní nivu. Vodní tok byl v minulosti narovnán, zahlouben, v korytě je opevněn betonovou 
dlažbou. Opevnění je místy rozpadlé, objevují se břehové nátrže a tok se lokálně zazemňuje. Dotčený 
úsek vodního toku je spíše shlukovitě lemován vhkomilnými porosty dřevin a keřů, z nichž část roste 
přímo v korytě, narušuje stavební úpravu a omezuje plynulý odtok vody. 
IDVT 10282570
Drobná upravená vlásečnice s historickou úpravou, tekoucí v zásadě ve směru komunikace z Ratměřic do 
Odlochovic. Podél potoka je úzký zatravněný pás, vodoteč odděluje z obou stran rozsáhlé pozemky orné 
půdy. Valná část úseku je pak zcela bez porostu, hustější vegetace je pak přítomna pouze v dolní části 
potoka (zejm. v okolí silničního přemostění komunikace do Nosákova). 
IDVT 10279321
Upravený vodnější tok, situovaný mezi sídly Zvětov a Libouň. Vodoteč protéká zčásti pozemky 
užívanými jako pastvina pro koně a zčásti jako orná půda. Údolní niva je v tomto úseku relativně široká, 
avšak ve zvýšené míře trpí splachy, zejm. pak z výše položeného zornění. Koryto vodního toku, včetně 
okolí, je opět porostlé vlhkomilnými druhy a to v různé porostní struktuře.    

     Dotčené úseky předmětných toků jsou v různé míře doprovázeny hlavně olšemi a vrbami, vtroušeně se 
vyskytují další taxony (jasany, bezy, trnky), avšak prakt. pouze okrajově. Porosty jsou samovolně 
vzniklé, bez cílené údržby. Projevují se sukcesní procesy, proto jsou identifikovatelné vývraty, zlomy, 
přehoustlé skupiny. Další nezanedbatelná část vegetace roste přímo v korytě úprav, čímž dochází k jejich 
narušování. Vlivem těchto přírodních pochodů se postupně snižuje průtočný profil vodních toků, narůstá 
hladina spodní vody a okolní pozemky se lokálně zamokřují. V rámci akce budou odstraněny dřeviny a 
keře, které jsou ve špatném zdravotním stavu a ty, které prokazatelně narušují stavební konstrukce či 
snižují průtočnost vodních toků. Tyto dřeviny správce vodních toků v předstihu barevně označil. Jiné 
dřeviny odstraňovány nebudou. Při pochůzce v terénu byl rozsah kácení zhodnocen a byla rozvážena 
dosadba nových sazenic a to zejm. tam, kde již nyní dřevinný doprovod absentuje. Dřeviny v doprovodu 
vodních toků plní důležité a nezanedbatelné mimoprodukční funkce a proto je nezbytné odstranit pouze 
kolizní vegetaci a následně nové dřeviny dosadit. Přesná lokalizace sazenic bude ponechána na úvaze 
žadatele. Celkem však bude vysazeno min. 200 ks domácích druhů dřevin tak, aby nevznikaly delší úseky
zcela bez porostu. Dřeviny je možno sázet nepravidelně až shlukovitě s mixem různých druhů, sazenice 
ukotvit a ochránit před poškozením zvěří. Navrženou dosadbu dřevin v počtu asi 200 ks považuje orgán 
ochrany přírody, vzhledem k charakteru toků a současnému stavu doprovodné vegetace v uvedených 
říčních kilometrech, za dostačující. Dohodnutý rozsah kácení a následných výsadeb bude jistým 
kompromisem mezi zájmy ochrany přírody a povinnostmi správce vodního toku.

     V rámci místního systému ekologické stability je v souběhu se Zvěstovským potokem (částečně) 
veden lokální biokoridor, do něhož je zasazeno lokální biocentrum. Předmětná území nejsou zvláště 
chráněným územím.

     Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, posoudil předloženou žádost a na 
základě skutečností zjištěných v průběhu správního řízení zvážil a vyhodnotil rizika i přínosy 
předmětného záměru ve vztahu k zájmům ochrany přírody a došel k závěru, že předmětný zásah do 
významných krajinných prvků je možný, neboť nevede k likvidaci významných krajinných prvků a ani 
k trvalému ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Na základě výše uvedených 
skutečností bylo rozhodnuto ve věci, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. K minimalizaci zásahu 
byly ve výroku rozhodnutí stanoveny podmínky. 
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     Upozorňujeme, že toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8
zákona o ochraně přírody a krajiny ani nezbavuje povinnosti oznámit dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody písemně 15 dní předem.

P o u č e n í 

     Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (za den 
doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou se považuje poslední den jeho vyvěšení), odvolání ke Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Zborovská 11, 150 21 
Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, se 
sídlem Komenského náměstí 700, 259 17 Votice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 
odst. 1 správního řádu nepřípustné.

                                                                                                              Ing. Zdeněk Poula

            ,,otisk úředního razítka“                                            referent odboru životního prostředí
                                                                             a památkové péče

Příloha: Seznam dotčených pozemků

Rozdělovník:
Do vlastních rukou obdrží žadatel:
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Ostatním účastníkům se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou

K vyvěšení na úřední desce:
- OÚ Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov
- OÚ Ratměřice, Ratměřice 72, 257 03 Ratměřice
- OÚ Zvěstov, Zvěstov 13, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
- MěÚ Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice

     Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15cti dnů na úředních deskách OÚ Jankov, OÚ 
Ratměřice, OÚ Zvěstov a MěÚ Votice a elektronických deskách s dálkovým přístupem. Po sejmutí 
prosíme rozhodnutí potvrdit a vrátit na adresu: Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a 
památkové péče, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko úřadu a podpis osoby

Vypraveno: 2018-06-11                                       
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