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Obec Hněvčeves  

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí (dále jen OŽP MM HK) jako 
věcně a místně příslušného  orgánu  ochrany přírody dle ust. § 75, odst. 1, písm. a) a § 76, 
odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon) vydané ve smyslu ust.  § 46, odst. 2 zákona a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),  
kterým se  

UKLÁDÁ PROVEDENÍ NEZBYTNÉHO ZÁSAHU – OŠETŘENÍ PAMÁTNÉHO STROMU 

a 

VYDÁVÁ SOUHLAS  S OŠETŘENÍM  V RÁMCI AKUTNÍHO ZÁSAHU po vichřici z 
10.3.2019 

u 
lípy v obci Hněvčeves 

Společnosti Green Servis,  Josef Máslo - GREEN SERVIS, Pobřežní 55,Hradec Králové 
503 01, IČO: 61224880bytem  Hradec Králové  se ukládá ošetření  1 kusu uvedené dřeviny 
rostoucí mimo les: 

druhová specifikace ks p.p.č. k.ú. 
 

Vlastník 

 
Památná lípa v obci 

Hněvčeves 
1 354/1 Hněvčeves Obec Hněvčeves 

 

Účastníky řízení jsou: a statutární  město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové IČO 268810 a společnost GREEN SERVIS, Pobřežní 55,Hradec Králové 
503 01, IČO: 61224880, na vědomí: obec Hněvčeves. 

Rozsah prací: 
 

Zjištění stavu dřeviny, bezpečnostní řez, zabezpečení pahýlů kosterních větví před pádem 
nebo rozlomením,  podle potřeby montáž bezpečnostní vazby mezi kmeny, zajištění 
bezpečnosti okolí stromu ořezem  suchých částí, kontrola dutin v kosterních větvích. Dále 
odlehčení koruny  a po vyhodnocení i odpovídající zásah. Bude provedeno odstranění  
poškozených, suchých a chorobami napadených větví a odvezen odstraněný materiál. 

.
.
.
.
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Budou-li při provádění ošetření dřeviny zjištěny skutečnosti, mající negativní vliv na památný 
strom a jeho stav, zhotovitel o tom neprodleně informuje odbor životního prostředí magistrátu 
města Hradec Králové (Dále OŽP MM HK) a provede fotodokumentaci. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Toto rozhodnutí je vydáno z moci úřední, z důvodu nutnosti zajistit pravidelnou odbornou 
údržbu památného stromu ve správě OŽP MM HK.  

Po upozornění p. starostky obce Hněvčeves p. Hladíkové  dne 13.3.2019 bylo konstatováno,  
že se u předmětné dřeviny při vichřici odlomila část dřeviny. Magistrát města Hradec 
Králové, odbor životního prostředí na základě posouzení stavu předmětného stromu rozhodl, 
že je nezbytné uvedený  památný strom v rámci mimořádné situace ošetřit a zabezpečit. 
Bylo konstatováno akutní zhoršení zdravotního stavu a nebezpečí vzniku škod na majetku či 
zdraví. U jmenované lípy je třeba zajistit stabilitu,  bezpečnost a pokud možno prodloužit 
životnost dřeviny vhodnými odbornými opatřeními.  

Zhoršení stavu bylo způsobeno především vlivem silných větrů, déletrvajícího sucha, dále 
pak vlivem přirozeného stáří, a jiných negativních okolností. Z tohoto důvodu je třeba 
ošetření provést v nejbližším vhodném termínu a přihlédnout ke všem skutečnostem, které 
mohou jakkoli ovlivnit setrvání dřeviny na frekventovaném místě.  OŽP MM HK prováděl 
vizuální kontrolu ze země, takže pří údržbě stromu (horolezecké techniky, vysokozdvižná 
plošina) mohou být zjištěny i další negativní skutečnosti, které bude nutné zahrnout do 
zprávy o ošetření. Zhotovitel v případě nových skutečností neprodleně informuje orgán 
ochrany přírody tak, aby mohla být realizována další účinná opatření. 

 
POUČENÍ  O  ODVOLÁNÍ  

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust.  § 81 správního řádu odvolat do patnácti dnů od 
jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, a to písemným 
podáním u odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, Československé 
armády 408, 502 00 Hradec Králové. Počítání lhůt se řídí ust. § 40  a § 24 odst. 1 správního 
řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
 

 

GREEN SERVIS, Pobřežní 55,Hradec Králové 503 01, IČO: 61224880 
Obec Hněvčeves (d.s.) 

oprávněná úřední osoba 
Adriena Marková 
referent na úseku ochrany přírody a krajiny 
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