
Správní činnosti v roce 2013 

Rok 2013 se nesl v duchu poklesu podílu státní správy na činnosti odboru ve věcech 
ochrany přírody a krajiny a ovzduší. Hlavní podíl na tom měl nový zákon o ovzduší, který až 
na několik drobných výjimek zbavil Městský úřad Šluknov (stejně jako všechny pověřené 
obecní úřady) výkonu státní správy v této agendě. V oblasti ochrany přírody a krajiny měla 
pak vliv na pokles počtu vydávaných rozhodnutí nová vyhláška o ochraně dřevin, která 
zbavila vlastníky zahrad u rodinných domů v zastavěném území obce povinnosti žádat o 
povolení kácení na těchto zahradách. Tímto právním předpisem sice klesla zátěž vlastníků i 
úředníků, bohužel jsme ale díky tomu byli svědky pokácení letitých, krásných a zcela 
zdravých stromů, které by jinak v žádném případě ke kácení povoleny nebyly (za všechny 
jeden příklad – téměř 200 let starý jasan ztepilý ve Fibichově ulici, který byl skácen na 
podzim). 

ORŽP vydal v roce 2013 celkem 38 rozhodnutí k povolení kácení dřevin. Nejčastějším 
žadatelem bylo tradičně město Šluknov (16 žádostí o celkem 31 stromů), ať již šlo o kácení 
z podnětu obyvatel či z vlastního podnětu nejčastěji v rámci revitalizace zeleně v jednotlivých 
lokalitách. Vydána byla i rozhodnutí na kácení dřevin v rámci přípravy projektů 
spolufinancovaných z dotačních titulů (Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch, v jejímž rámci 
bude káceno celkem 140 ks dřevin a Úprava bývalého hřbitova na Fukově, v jejímž rámci 
bude skáceno 20 ks dřevin). 

Stejně jako v roce 2012, tak i v tom uplynulém pokračoval ORŽP ve vyhlašování památných 
stromů. V roce 2013 byly vyhlášeny dva nové památné stromy. Oba dva nalezneme 
v Království – Stará lípa (v blízkosti domu č. p. 242 a Lípa v polích v blízkosti křížové cesty. 
Oběma stromům byly věnovány samostatné články ve Šluknovských novinách. Vyhlášení 
dalších dvou nových památných stromů z návrhu zahradní a krajinářské architektky Ing. Ivy 
Jaburkové se již připravuje. 

 

Památný strom „Lípa v polích v Království“ 



Rovněž byl v roce 2013 vyhlášen nový významný krajinný prvek, kterým je Zámecký park ve 
Šluknově, u kterého byl tento stupeň ochrany zvažován v minulých letech. Současně byly 
v uplynulém roce všechny stávající významné krajinné prvky označeny informačními 
tabulemi a do budoucna se uvažuje o jejich úplném propojení tématickou naučnou stezkou. 

 

Památný strom „Stará lípa v Království“ 

V oblasti státní správy v agendě ochrany ovzduší zůstal ORŽP již jen ryze symbolický akt 
možnosti se vyjádřit k realizaci významnějšího zdroje znečištění na území Šluknova. Toto 
vyjádření se vydává na základě výzvy Krajského úřadu, který obdržel ORŽP jedinou, a to 
týkající se plánované kompostárny. S jejím zřízením v blízkosti bývalého Bekonu ORŽP bez 
výhrad souhlasil. 

  


