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MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor

životního

prostředí

oddělení ochrany přírody
Nám. Dr. E. Beneše Č. 1, 46059 Liberec 1
tel.: 485 244 861, mDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
č.j.

Vyřizuje: Ing. Olyšarová

MMLlZPOP/Oly/021381/13SZ002589/12/8

V Liberci
31. 1. 2013

Tel: 485 244/867
Obdrží dle rozdělovníku:

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (dále jen "MML-OŽP")
jako orgán
ochrany přírody dle § 75 příslušný dle § 76 odst. 2 písmo b) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), k vyhlašování památných stromů,

VYHLAŠUJE
dle § 46 odst. 1 zákona
Skupinu stromů:

2 ks javor Ideo (Acer pseudoplatanus)

a 1 ks lípa srdčitá

(Tilia cordata )

Na pozemku p.č. 189 v k.ú. Šimonovice ( vlastník: Romana Linková, Smržov 36, 463 43
Český Dub) a pozemku p.č. 400/2 v k.ú. Šimonovice Obec Šimonovice, Minkovice 70, 463
12 Šimonovice

Název:

"PAMÁTNÉ

STROMY

"U KLINGERŮ"

ZA PAMÁTNÉ
Lokalita: obec Šimonovice,

STROMY

ul. V Zatáčkách

Parametry stromů:
Javor klen

Č.

Javor klen

Č.

1 - obvod 345 cm (ve výšce 130 cm nad zemí), výška stromu 26 m
2 - obvod 325 cm (ve výšce 130 cm nad zemí), výška stromu 25 m

Lípa srdčitá - obvod 330 cm (ve výšce 130 cm nad zemí), výška stromu 27 m
Poloha stromu:
Obec Šimonovice, okres Liberec,
Souřadnice JTSK :
Javor klen Č. 1 x = 980829.712
Javor klen Č. 2 x = 980849.898
Lípa evropská x = 980828.463

kraj Liberecký.
Y = 689409.729
y = 689422.534
Y = 689435.862

Nadmořská výška stromů je 545 m n. m. Souřadnice
serveru GIS Liberec (http://marushka.liberec.czD

byly zjištěny odečtením

z mapového

Čísla mapových listů: - ZM ČR 1: 1O 000: 03-32-01,
- SMO 1:5000: TURNOV 5-0;
- katastrální mapa (1:2880 Gusterberg S-JTSK): VS-IX-06-18.

Ochranné pásmo stromu dle ust. § 46 odst. 3) zákona se vymezuje takto: ochranné pásmo
ve tvaru kruhu o poloměru 10m od středu kmene každého výše uvedeného stromu. Ochranná
pásma se nacházejí na pozemcích p.č. 13, 172/1, 19711, 197/3, 197/5, 189, 400/2
v k.ú. Šimonovice. Ochranné pásmo jednotlivých
stromů bylo přesně vymezeno dle
geometrického zaměření společnosti GEO START s.r.o., ze dne 28.8.2012.
Vlastníci pozemků, na kterých je vymezeno ochranné pásmo:
1. Romana Linková, Smržov 36, 46343 Český Dub (vlastník p.p.č. 13, 189, 197/1)
2. Jiří Horsák, V Zatáčkách 82,463 12 Šimonovice (vlastník p.p.č. 197/3, 197/5)
3. Červenka Ivo, V Zatáčkách 44, 463 12 Šimonovice (vlastník p.p.č. 172/1)
4. Obec Šimonovice, Minkovická 70,463 12 Šimonovice ( 400/2)
V ochranném pásmu dle § 46, odst. 3 zákona není povolena žádná pro památný
škodlivá činnost (např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace).

strom

Podmínka ochrany:
Památné stromy je dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona zakázáno poškozovat, ničit, rušit
v přirozeném vývoji a jejich ošetřování je možné provádět jen se souhlasem orgánu, který
strom vyhlásil.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písmo a) zákona
doplňujících předpisů (dále jen "správní řád"):
1.
2.
3.
4.

Č.

500/2004

Sb.! správní řád, ve znění

Romana Linková, nar. 24.7.1973, sídlem Smržov 36, 46343 Český Dub
Jiří Horsák, nar. 21.6.1973, sídlem V Zatáčkách 82,463 12 Šimonovice
Ivo Červenka, nar. 12.4.1973, sídlem V Zatáčkách 44, 463 12 Šimonovice
Obec Šimonovice, IČ 00671886, Minkovická 70, 463 12 Šimonovice

Odůvodnění:
MML-OŽP obdržel dne 3. I. 2012 podnět na vyhlášení památných stromů na pozemcích p.č.
400/2 a 189 v k.ú. Šimonovice, od vlastníků výše uvedených pozemků - paní Romany
Linkové, bytem Smržov 36, Český Dub a Obce Šimonovice. Jedná se o 2 ks jasanu a 1 ks
lípy. Na základě tohoto podnětu provedl správní orgán místní šetření, při kterém bylo zjištěno,
že se jedná o 2 ks javoru klenu o obvodech 345 cm a 325 cm a 1 ks lípy o obvodu 330 cm.
(měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) a zároveň požádal Agenturu ochrany přírody a krajiny
České republiky, se sídlem v Liberci (dále jen "AOPK") o posouzení předmětných dřevin.
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Dne 4. 5. 2012 obdržel správní orgán od AOPK toto posouzení, ve kterém doporučuje
předmětné dřeviny vyhlásit za památné.
Na základě výše uvedených skutečností správní orgán zahájil správní řízení ve věci. V
uvedeném oznámení o zahájení řízení ze dne 4. 7. 2012 byli účastníci řízení (vlastníci
pozemků, na kterých stromy rostou a vlastníci pozemků sousedních) vyrozuměni o možnosti
uplatnit svá práva v rámci řízení dle § 36 odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění. Současně se zahájením řízení bylo nařízeno ústního jednání spojené
s místním šetřením na den 1. 8. 2012, kterého se zúčastnila Romana Linková (vlastník
p.p.č. 13, 189, 19711), Jiří Horsák (vlastník p.p.č. 197/3, 197/5) a Ivo Červenka (vlastník
p.p.č. 172/1). Všechny uvedené pozemky se nachází v k.ú. Šimonovice. Všichni přítomní
byli seznámeni s návrhem na vyhlášení výše uvedených stromů za památné. Dále byli
vlastníci pozemků seznámeni s tím, že k ochraně předmětných stromů bude vyhlášeno
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 10 m od středu kmene každého výše uvedeného
stromu, s tím, že v tomto ochranném pásmu není dovolená žádná pro památný strom škodlivá
činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod. Dále bylo uvedeno, že
stromy budou geodeticky zaměřeny, včetně ochranného pásma a před vydáním rozhodnutí
budou všichni účastníci seznámeni s geodetickým výkresem. Správní orgán objednal dne
14. 8.2012 geodetické zaměření předmětných
stromů u spol. GEO START s.r.o., se sídlem
Ruprechtická 747, Liberec. Po obdržení geodetického zaměření vyrozuměl správní orgán
všechny účastníky o možnosti uplatnit svá práva v rámci řízení dle § 36 odst. 3 zákona
Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastníci řízení svého práva nevyužili a
k podkladům pro rozhodnutí se nevyjádřili.
Popis:
Předmětné stromy rostou v rozvolněné zástavbě na okraji obce Šimonovice, při silnici
vedoucí ze Šimonovic na Rašovku. Dle map stabilního katastru z roku 1843 tudy procházela
pěší cesta (nyní p.p.č. 400/2, 630) k dvěma roubeným a jednomu zděnému objektu bydlení.
Tato pěší cesta se v tomto úseku přimykala ke staré obchodní stezce vedoucí z Dubu přes
Pro seč, Rašovku do Dlouhého Mostu, Rochlic a do Liberce (zemská cesta z Čech do Lužice).
Tato část Šimonovic, která měla název Hoření Šimonovice, tvoří základ původní obce, který
představoval panský dvůr, na místě nynějšího kravína, a objekty, jež vznikaly kolem něho.
V této části obce stálo 24 domů, hostinec v č.p. 24, kaplička se zvonkem a škola. Stromy
svým rozmístěním tvoří přibližně vrcholy rovnostranného trojúhelníku o délce strany 24 m.
V tomto trojúhelníku
stávala roubená chalupa č.p. 13, kde před druhou světovou
válkou bydlela rodina Klingerových.
Všechny tři posuzované dřeviny svým vzrůstem a stářím splňují parametry památného
stromu, v místě jsou lokální pohledovou dominantou, společně tvoří esteticky zajímavou
skupinu vzrostlé zeleně a jsou svědkem místních historických událostí.
Javor klen Č. 1 má neporušený typický habitus s primární korunou, javor klen Č. 2 vykazuje
známky zhoršené vitality, avšak díky nedávnému ošetření je jeho zdravotní stav dobrý. Lípa
Č. 3 má v koruně relativně vysoký počet ran, suchých zlomených
větví i vysoký počet již
starších sekundárních větví rostoucích svícnovitě svisle vzhůru. Tuto situaci lze řešit
prořezem.
Jedná se o jedince s vysokou estetickou, historickou a ekologickou funkcí.
Návrh opatření dle posudku AOPK: U dřeviny Č. 3 - lípy srdčité, provedení zdravotního a
bezpečnostního řezu, popř. i redukci některých silnějších sekundárních výhonů v koruně
s přihlédnutím k zátěži, kterou tyto větve představují pro vodorovně rostoucí větve mateřské.
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyla
účastníky řízení vznesena žádná písemná námitka, ani připomínka, rozhodl orgán ochrany
přírody tak, jak je uvedeno výše.
Originál geometrického zaměření je nedílnou součástí spisu.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
úřadu Libereckého kraje. Odvolání se podává u odboru životního prostředí Magistrátu města
Liberec.

Ing. Jaroslav Raš í n, v.r.
vedoucího odboru životního prostředí
otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení: Mgr. Miloslava Marková

Obdrží do vlastních rukou, zmocněnci, zákonný zástupci:
1.
2.
3.
4.

Romana Linková, Smržov 36, 463 43 Český dub
Jiří Horsák, V Zatáčkách 82, 463 12 Šimonovice
Červenka Ivo, V Zatáčkách 44, 463 12 Šimonovice
Obec Šimonovice, IČ 00671886, Minkovická 70, 463 12 Šimonovice

Obdrží doporučeně po nabytí právní moci
(s kopií geometrického zaměření a výpisy z KN):
5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 14000, Praha 4
6. Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec, U Jezu 10,46001 Liberec 1
7. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
8. Stavební úřad v Liberci, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec 1
Obdrží doporučeně po nabytí právní moci
(s originálem geometrického zaměření a výpisy z KN):
9. Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální
10/149,46065, Liberec 1.
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pracoviště

Liberec,

Rumjancevova

