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Věc: Oznámení záměru na vyhlášení památného stromu
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálnímu pracovišti Správě CHKO Český les
(dále jen Agentura) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám
oznamuje, že dnem 08. 2. 2016 bylo zahájeno v souladu s § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní
řád
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále jen „správní řád“) řízení z vlastního podnětu ve věci vyhlášení památného stromu
„Čepičkovo dub na Pile“ podle § 46, odst. 1 zákona a s přihlédnutím k § 40 a § 55 zákona
a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci
a označování chráněných území.
Parametry navrženého stromu:
navržený název památných stromů:

„Čepičkovo dub na Pile“

kategorie zvláštní ochrany

památný strom

ks

1

druh

dub letní (Quercus robur)

lokalita: p.p.č.

1085

p.p.č. dotčené ochranným pásmem

1085

k.ú.

Lučina u Nemanic

obec

Nemanice

nadm. výška

575 m

vlastník: Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
vlastníci dotčení ochranným pásmem: Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Obvod kmene 395 cm
výška 25 m
věk ± 200 let
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lokalizace: Dub je situován v blízkosti lesní cesty cca 80 metrů severovýchodním směrem
od lokality Pila nacházející se cca 1,5 km západně od zaniklé obce Mýtnice, cca 0,5 km jižně
od kopce „Mlýnský vrch“ a cca 1 km severovýchodně od vrchu „Skalka“.
souřadnice S-JTSK: Y: 872439,18; X: 1093322,87
souřadnice WGS 84: 49°28'05.47"N; 12°44'38.32"E
důvod vyhlášení: Mimořádný exemplář s vysokou krajinářkou a estetickou hodnotou. Důležitý
a perspektivní jedinec, odkazující na dnes již zaniklé osídlení obce Pila (Seeg)
podmínky ochrany: Podle § 46 odst. (2) zákona je památné stromy zakázáno poškozovat,
ničit a rušit v přirozeném vývoji, jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu ochrany
přírody, kterým je Správa Chráněné krajinné oblasti Český les.
V souladu s § 46 odst. 3 zákona je ochranné pásmo u výše jmenovaného stromu
definováno půdorysným průmětem obvodu koruny stromu rozšířeným o 1 m po celém
obvodu. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost (například
výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace), provedená bez předchozího souhlasu
orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil.
Od doby zveřejnění návrhu vyhlášení památného stromu až do vyhlášení, nejdéle však
po dobu jednoho roku, se musí každý zdržet všech zásahů, které by negativně měnily
či poškozovaly strom navržený ke zvláštní ochraně (§ 40 odst. 3 zákona).
Žádáme Obec Nemanice o zveřejnění oznámení návrhu na vyhlášení památného stromu
do 5 dnů od obdržení na úřední desce, a to na dobu 30 dnů.
Správní orgán zveřejní oznámení návrhu na portálu veřejné správy.
Vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce a kraj mohou proti návrhu do 60 dnů
ode dne zveřejnění na portálu veřejné správy uplatnit námitky u orgánu ochrany přírody,
který je příslušný k vyhlášení památného stromu – tj. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
RP SCHKO Český les. Správní organ do 60 dnů od posledního dne lhůty pro uplatnění
připomínek došlé námitky posoudí a vydá o nich rozhodnutí společně s vyhlášením
či nevyhlášením památného stromu (§ 40 odst. 2 a § 46 odst. 1 zákona). Pokud námitky
nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.
Dotčené orgány státní správy se v souladu s § 41 odst. 3 zákona musí k tomuto návrhu
vyjádřit do 30 dnů ode dne jeho předložení (§ 55 odst. 3 zákona).
Účastníci řízení mají nárok nahlížet během řízení do spisu, který je uložen na AOPK ČR
RP SCHKO Český les, nám. Republiky 287, Přimda a to zejména v úřední dny: pondělí
a středa od 7.00 do 17.00 případně po telefonické domluvě I v jinou dobu.

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ŘEDITEL SPRÁVY CHKO ČESKÝ LES

Otisk úředního razítka
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Příloha:
Zákres navrhovaného památného stromu v základní mapě a v katastrální mapě.
Rozdělovník:
Datovou schránkou obdrží:
1. LČR s.p., LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov (e8jcfsn)
2. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18,
306 13 Plzeň (zzjbr3p)
3. Obec Nemanice, Nemanice 17, 344 01 Domažlice (ne5bh5t)
4. Městský úřad Domažlice, Odbor životního prostředí, nám. Míru 1, pracoviště
U nemocnice 579, 344 20 Domažlice (q25byeg)
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