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Č. j.: 7463/2019/MULET/2300/112            V Letohradě dne 28. 11. 2019 

Spis č.: 202/2019/MULET/2300/112  

Vyřizuje: Ing. Jan Krejsa     

Spisový znak: 246.10 V/5  

Počet listů dokumentu: 3  

Počet příloh: 0  

Počet listů příloh: 0  

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 

 

Výroková část: 
Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany přírody podle § 75 odst. písm. b) a § 76 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOPK“), v souladu s ustanovením § 46 ZOPK 

 

I. vyhlašuje za památný strom 
buk lesní Fagus sylvatica, rostoucí na pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach  

(v situačním snímku označen č. 2) 
obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí: 368 cm 

výška stromu: 17,4 m 

průměr koruny: 24,9 m 

stáří: 150-200 let 

Podmínky ochrany jsou dány ustanovením § 46 odst. 2 ZOPK: „Památné stromy je zakázáno 
poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který 
ochranu vyhlásil.“ 

 

II. vyhlašuje za památný strom 
lípu srdčitou Tillia cordata, rostoucí na pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. Žampach                  
(v situačním snímku označena č. 3) 

obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí: 396 cm 

výška stromu: 29,6 m 

průměr koruny: 20,0 m 

stáří: 150-200 let 

Podmínky ochrany jsou dány ustanovením § 46 odst. 2 ZOPK: „Památné stromy je zakázáno 
poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který 
ochranu vyhlásil.“ 

III. vyhlašuje za památný strom 
buk lesní červenolistý Fagus sylvatica 'Purpurea', rostoucí na p. parc. č.. 25/1 v k. ú. Žampach 

(v situačním snímku označen č. 5) 
obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí: 343 cm 

výška stromu: 25,0 m 

průměr koruny: 19,0 m 

stáří: 150-200 let 
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Podmínky ochrany jsou dány ustanovením § 46 odst. 2 ZOPK: „Památné stromy je zakázáno 
poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který 
ochranu vyhlásil.“ 

IV. nevyhlašuje za památný strom 
dub letní Quercus robur, rostoucí na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach  
(v situačním snímku označen č. 1) 
obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí: 556 cm 

výška stromu: 22,9 m 

průměr koruny 19,2 m 

stáří: 300 let 

 

V. nevyhlašuje za památný strom 
lípu srdčitou Tillia cordata, rostoucí na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach  
(v situačním snímku označena č. 4) 

obvod kmene ve výšce 1, 30 m nad zemí: 520 cm 

výška stromu: 29,0 m 

průměr koruny: 18,0 m 

stáří: 150-200 let 

 

Odůvodn ní: 
Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 

orgán ochrany přírody, obdržel prostřednictvím datové schránky dne 05.02.2019 od příspěvkové 
organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach, se sídlem Žampach 1 (dále jen 
„navrhovatel“) návrh na vyhlášení pěti stromů v parcích Arboreta Domova pod hradem Žampach, které 
rostou na pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach (dub letní č. 1, buk lesní č. 2 a lípa srdčitá č. 4) a na 
pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. Žampach (lípa srdčitá č. 3 a buk lesní červenolistý č. 5) za památné stromy 
včetně vymezení jejich ochranného pásma (návrh je evidován pod č. j. 868/2019/MULET/2300/10). 

Důvodem k podání návrhu bylo zejména to, že se jedná se o nejstarší původní stromy 
v parcích Arboreta Domova pod hradem Žampach, které zde představují neodmyslitelný estetický 
a krajinotvorný prvek reprezentující přirozenou dřevinnou skladbu v původní historické výsadbě 
místních parků. Jejich existence souvisí s rozvojem biodiverzity, uchováním původních kultivarů 
i sbírkových hodnot současného arboreta s mezinárodní akreditací.  

Vlastníkem pozemků, na kterém stromy rostou, je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, a právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje je 
v katastru nemovitostí zapsáno pro Domov pod hradem Žampach, Žampach 1.  

Ochranné pásmo památných stromů zasahuje na pozemky, na kterým stromy rostou. U lípy 
srdčité, rostoucí na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach, zasahuje také na sousední pozemek parc. č. 914/11 

k. ú. Žampach a u dubu letního na sousední pozemky p. č. 914/11 a 857/1 v k. ú. Žampach. Vlastníkem 
pozemků parc. č. 914/11 a 857/1 v k. ú. Žampach je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, a právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje je 
v katastru nemovitostí zapsáno pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 

Pardubice.  
 Účastníky tohoto řízení z moci úřední jsou podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu osoby, 

jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo 
povinosti mají anebo nemají. Dále je účastníkem řízení podle § 71 odst. 3 písm. b) ZOPK obec, na jejímž 
území se stromy nachází, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody. Orgán ochrany 
přírody přiznal postavení účastníka následujícím: navrhovatel, Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9, 
Domov pod hradem Žampach, IDDS: sh3kiqb, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: 
ffhk8fq, Obec Žampach, IDDS: 9jwa87c. 
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Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, zaslal účastníkům řízení 
prostřednictvím datové schránky oznámení záměru vyhlášení památných stromů a jejich ochranného 
pásma č. j. 2249/2019/MULET/2300/10 ze dne 10.04.2019. Oznámení bylo všem účastníkům řízení 
doručeno dne 11.04.2019. Připomínky, námitky, důkazy rozhodné pro toto řízení mohli účastnící řízení 
a jejich zástupci uplatnit písemně do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

Dne 02.05.2019 (ve stanovené lhůtě) obdržel orgán ochrany přírody do datové schránky  
k zaslanému oznámení vyjádření účastníka řízení Správy a údržby silnic Pardubického kraje (zn. 
SUSPK/3063/2019 ze dne 30.04.2019). Tento účastník řízení zásadně nesouhlasil s výše uvedeným 
záměrem a podal záporné vyjádření k ochrannému pásmu budoucích památných stromů dubu letního 
a lípy srdčité, rostoucích na p. p. č. 136/1 v k. ú. Žampach, které zasahuje na pozemky parc. č. 914/11 
a 857/1 oba v k. ú. Žampach, na kterých se nachází stavba silnice. Dále ve svém vyjádření uvedl, 
že budoucím ochranným pásemem památných stromů dojde ke kolizi s již existujícím ochrannýn 
pásmem pozemní komunikace. 

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, písemností 
č. j. 3434/2019/MULET/2300/10 ze dne 06.06.2019, která byla Městskému úřadu Žamberk, odboru 
správnímu a dopravy doručena datovou schránkou dne 07.06.2019, dal podnět k řízení o předběžné 
otázce o kolizi ochranného pásma silnice s ochranným pásmem případných památných stromů dubu 
letního a lípy srdčité, rostoucích na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach a řízení ve věci vyhlášení pěti 
stromů v parcích Arboreta Domova pod hradem Žampach za památné stromy včetně vymezení jejich 
ochranného pásma usnesením č. j. 3461/2019/MULET/2300/10 ze dne 07.06.2019 do doby ukončení 
řízení o předběžné otázce přerušil.  

Dne 04.07.2019 obdržel orgán ochrany přírody od Městského úřadu Žamberk, odboru správního 
a dopravy, jako příslušného silničního správního úřadu, vyjádření pod č. j. MUZBK-

14149/2019/SPDO-2 ze dne 03.07.2019 ke kolizi ochranného pásma silnice s ochranným pásmem 
navrhovaných památných stromů. Na základě toho zaslal správní orgán účastníkům řízení oznámení                 
o pokračování řízení pod č. j. 4248/2019/MULET/2300/10 ze dne 19.07.2019 ve věci vyhlášení pěti 
stromů v parcích Arboreta Domova pod hradem Žampach včetně vymezení jejich ochranného pásma. 
Oznámení o pokračování řízení bylo účastníkům řízení doručeno datovou zprávou dne 19.07.2019 

(ostatní účastníci řízení) a 22.07.2019 (Obec Žampach). Připomínky, námitky, důkazy rozhodné pro toto 
řízení mohli účastníci řízení a jejich zástupci uplatnit písemně do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení. 

Silniční správní úřad ve svém vyjádření sdělil, že ochranné pásmo navrhovaných památných 
stromů je v kolizi s ochranným pásmem silnice č. III/31014 a III/3606 na pozemcích parc. č. 914/11 
a 857/1 v k. ú. Žampach, které podle ustanovení § 30 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, činí 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu 

silnice II. nebo III. třídy. 
Dne 30.07.2019 (ve stanovené lhůtě) obdržel orgán ochrany přírody k zaslanému oznámení 

námitky účastníka řízení Správy a údržby silnic Pardubického kraje (zn. SUSPK/3063/2019 ze dne 

26.07.2019). Tento účastník řízení namítá, že nesouhlasí s tím, že orgán ochrany přírody zajistil jím 
požadovaný důkaz, neboť podanou otázku, zda ochranné pásmo navrhovaných památných stromů 
č. 1(dub letní) a č. 4 (lípa srdčitá) je v kolizi s ochranným pásmem silnice č. III/31014 a III/3606 na 
pozemcích parc. č. 914/11 a 857/1 v k. ú. Žampach, nepovažuje za dostatečnou, protože nerozporoval 

fakt, že kolize uvedených ochranných pásem existuje a tedy nepožadoval tento fakt určit silničním 
správním úřadem, ale ve svém vyjádření ze dne 30.04.2019 požadoval stanovisko silničního správního 
úřadu k záměru vyhlásit památné stromy, jejichž ochranného pásmo by zasahovalo do již existujícího 
ochranného pásma pozemní komunikace.  

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, písemností pod 

č. j.  4778/2019/MULET/2300/10 ze dne 19.08.2019, která byla Městskému úřadu Žamberk, odboru 
správnímu a dopravy doručena dne 19.08.2019, dal podnět k řízení o předběžné otázce, aby silniční 
správní úřad dal své stanovisko k záměru vyhlásit památné stromy dub letní a lípu srdčitou, rostoucí na 
p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach, jejichž ochranné pásmo zasahuje do již existujícího ochranného pásma 
pozemní komunikace. Do doby ukončení tohoto řízení, řízení ve věci vyhlášení pěti stromů                               
v parcích Arboreta Domova pod hradem Žampach za památné stromy včetně vymezení jejich 
ochranného pásma usnesením pod č. j. 4852/2019/MULET/2300/10 ze dne 21.08.2019 do doby 

ukončení řízení o předběžné otázce přerušil.  
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Dne 17.09.2019 obdržel orgán ochrany přírody od Městského úřadu Žamberk, odboru správního 
a dopravy, stanovisko  pod č. j. MUZBK-20471/2019/SPDO-2 ze dne 16.09.2019  k záměru vyhlásit 
památné stromy č. 1 dub letní a č. 4 lípy srdčité, rostoucí na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach, jejichž 
ochranné pásmo zasahuje do již existujícího ochranného pásma pozemní komunikace a na základě toho 
zaslal účastníkům řízení oznámení o pokračování řízení pod č. j. 5976/2019/MULET/2300/112 ze dne 

18.10.2019 ve věci vyhlášení pěti stromů v parcích Arboreta Domova pod hradem Žampach včetně  
vymezení jejich ochranného pásma Oznámení o pokračování řízení bylo účastníkům řízení doručeno 
datovou zprávou dne 21.10.2019. Připomínky, námitky, důkazy rozhodné pro toto řízení mohli účastníci 
řízení a jejich zástupci uplatnit písemně do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Nikdo z účastníků 

ve stanovené lhůtě nepodal žadné námitky ani se nijak nevyjadříl k pokladům rozhodnutí. 
Návrh na vyhlášení buku lesní č. 2,  který roste na pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach 

a  lípy srdčité č. 3 a buku lesního červenolistého č. 5 rostoucích na pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. 
Žampach, orgán ochrany přírody shledal jako oprávněný, jelikož navrhovaná dřeviny splňují podmínky 
dle ZOPK § 46. Jedná se o solitérní dřeviny s dobrým zdravotním stavem, které v parcích Domova pod 
hradem Žampach představují krajinotvorný a estetický prvek, zároveň i reprezentují původní výsadbu 

v tomto parku. Dalším důvodem pro vyhlášení jsou rozměry a odhadované staří zmíněných dřevin kdy 

buk lesní (č. 2) rostoucí na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach má obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí 
368 cm, výška stromu 17,4 m, průměr korun je 24,9 m, stáří 150-200 let; lípa srdčitá (č. 3) rostoucí na 
p. parc. č. 25/1 v k. ú. Žampach má obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí 396 cm, výšku 29,6 m, 
průměr koruny 20,0 m a stáří 150-200 let; buk lesní červenolistý (č. 5) rostoucí na p. parc. č. 25/1 v k. 

ú. Žampach má obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemi 343 cm, výška 25,0, průměr koruny 19,0 m a 
stáří 150-200 let. 

Navrhovaná dřevina na památné strom dub letní (č. 1), roste metr od silnice III/3606 kdy jeho 
větvě přímo zasahují do průjezdního profilu komunikace. Rozměry stromu jsou: obvod kmene ve výšce 
1,30 m nad zemí 556 cm, výška stromu 22,9 m, průměr koruny 19,2 m a jeho stáří 300 let. Zdravotní 
stav dubu letního (č. 1.) není příznivý. Na kmeni je otevřená dutina přibližně o délce 1,5 m a šířce 0,5 
m, která je zakryta dřevěnou stříškou proti zatékání vody. Lípa srdčitá (č. 2) roste od téže silnice III/3606 

ve vzdálenosti 20 m, její rozměry jsou: obvod kmene ve výšce 1, 30 m nad zemí 520 cm, výška stromu 
29,0 m, průměr koruny 18,0 m a stáří 150-200 let. Vitalita navrhované dřeviny je dobrá. Obě dřeviny 
rostou jako solitéry na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach. Při vyhlášení dubu letního (č. 1) a lípy srdčité 
(č. 2) rostoucích na p. parc. č. 136/1 v k. ú. Žampach, a jejich ochranných pasem, která by byla 
potencionálně vyhlášena dle ZOPK § 46 odst. 3, dochází ke kolizi s ochranného pasem dle ustanovení 
§30 odst. 2 pism. c) zákona o pozemních komunikacích se silnicí č. III/31014 a III/3606, které procházejí 
pozemky parc. č. 914/11 a 857/1 v k. ú. Žampach. Ochranné pásmo stromů by zásadním způsobem 
omezovalo silnici III. třídy a to, jak zimní údržbu, bezpečnost silničního provozu a také z důvodu 
zasahovaní větví dubu letního (č. 1) do průjezdního profilu silnice i běžnou údržbu.  

Na základě výše uvedeného rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). 

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje a odvolání se podává u Městského úřadu 

Letohrad, odboru výstavby a životního prostředí. 
Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí 

připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Právnická osoba v podání 

uvede název, IČO a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat 
označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která 
je činí. 

 Odvolání 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. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, 
že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, 
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.  
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Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (do počtu stejnopisů se nezapočítává účastník, který 
odvolání podává). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
tohoto účastníka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ilona Blažková  
                                                                               vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 

 

Obdrží: 
účastníci řízení:(doporučeně do vlastních rukou): 

1. Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 

2. Domov pod hradem Žampach, IDDS: sh3kiqb 

3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

4. Obec Žampach, IDDS: 9jwa87c 

dotčené orgány: 

5. Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, IDDS: ia9b3gu 

na vědomí: 

6. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Regionální pracoviště Východní Čechy, 

IDDS: kpddyvy 
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