
Správní činnosti v roce 2012 

V záležitostech týkajících ochrany přírody a ovzduší vydával v roce 2012 ORŽP rozhodnutí 
ve věci povolení kácení dřevin, vyhlašování památných stromů, registrací významných 
krajinných prvků (vše dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) a rozhodnutí 
ve věci stanovení poplatku za znečištění ovzduší za malý zdroj znečištění (dle již zrušeného 
zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší). 

ORŽP v roce 2012 vydal celkem 58 rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin. Nejčastějším 
žadatelem bylo Město Šluknov (22 žádostí), ať již na podnět nájemce pozemku, souseda 
upozorňujícího na závadný strom či z vlastního podnětu za účelem revitalizace zeleně 
v lokalitě. Většina žadatelů však byly soukromé osoby řešící problematický strom na svém 
pozemku, nejčastěji na zahradě. V těchto případech se kromě vydání rozhodnutí snaží orgán 
ochrany přírody poradit vlastníkům, jak o stromy v budoucnu pečovat a jaké stromy na 
zahradě sázet, aby nemusely řešit kácení stromu dříve, než dřevina skutečně dožije. 

V roce 2012 byly ORŽP vyhlášeny 4 nové památné stromy. Jelikož v agendě památných 
stromů je MěÚ Šluknov kompetentním úřadem pro celý svůj správní obvod pověřeného 
úřadu (tedy i Dolní Poustevnu, Lipovou, Lobendavu, Mikulášovice, Velký Šenov a Vilémov), 
tři ze čtyř nově vyhlášených památných stromů pochází z podnětu OÚ Lipová na katastru 
obce. Čtvrtým vyhlášeným památným stromem je Líska turecká v parčíku na Rumburské ulici 
ve Šluknově, kterou ORŽP vyhlásil z vlastního podnětu na návrh dendrologa Mgr. Frimla. 
Lísce turecké bude na jaře po označení tabulkou věnován samostatný článek. 

 

Památný strom líska turecká, jediný ze dvou známých exemplářů na Děčínsku 

V minulém roce přibyl k již registrovaným nový významný krajinný prvek, kterým je Trojice lip 
s kaplí Nejsvětější trojice v Království. V souvislosti s vyhlášením byla v prosinci 2012 
největší z lip odborně ošetřena certifikovanými arboristy, především z důvodu obavy pádu 
některé z kosterních větví na střechu kapličky. 



 

Nový VKP „Trojice lip s kaplí Nejsvětější trojice v Království“ 

V agendě poplatků za znečišťování ovzduší bylo vydáno 10 rozhodnutí, z nichž 8 bylo 
adresováno provozovatelům čerpacích stanic, které starý zákon o ochraně ovzduší 
klasifikoval jako malý ostatní zdroj znečištění. Nutno však poznamenat, že tento typ 
rozhodnutí orgán ochrany ovzduší MěÚ Šluknov vydával naposledy, protože nový zákon o 
ochraně ovzduší tuto kategorii znečišťovatelů zcela zrušil a zároveň zbavil MěÚ Šluknov 
(stejně jako ostatní „řadové úřady“ v ČR) takřka veškerých kompetencí ve výkonu státní 
správy a delegoval je na MěÚ Rumburk. 


