
Správní činnosti v roce 2014 

Stejně jako v roce předchozím, tak i v roce 2014 poklesl podíl státní správy vykonávané 
ORŽP. V oblasti ochrany přírody to bylo zejména následkem vyhlášky o ochraně dřevin, 
která umožnila vlastníkům zahrad kácet bez povolení v podstatě všechny dřeviny pouze na 
základě jejich vlastního úsudku. Tato vyhláška, která byla legislativní radou vlády i 
ombudsmanem označena za protizákonnou, byla novelizována až k 1. listopadu 2014, a 
proto ještě řada vlastníků stihla pokácet ekologicky i esteticky velmi významné a zcela 
zdravé dřeviny (jmenujme zejména jeden z nejstarších buků ve městě u drážního domku 
v Nádražní ulici), které vlastníkům většinou vadily z tak banálních důvodů jako je nutnost 
čištění okapů či uklízení listí. 

ORŽP vydal v roce 2014 celkem 28 rozhodnutí k povolení kácení dřevin. Nejčastějším 
žadatelem bylo tradičně město Šluknov (12 žádostí o celkem 50 stromů), ať již šlo o kácení 
z podnětu obyvatel či z vlastního podnětu nejčastěji v rámci revitalizace zeleně v jednotlivých 
lokalitách. Ostatní fyzické a právnické osoby podaly celkem 16 žádosti o celkem 56 stromů, 
přičemž ze všech stromů požadovaných ke kácení nebylo povoleno pouze 6 dřevin, u nichž 
nebyl nalezen žádný podstatný důvod ke skácení. 

Stejně jako v předchozích letech, pokračoval i v roce 2014 ORŽP ve vyhlašování památných 
stromů. V tomto roce byly vyhlášeny dva nové památné stromy. Oba dva nalezneme 
v Království – Nivní dub (pod bývalým statkem na Hartě v nivě Rožanského potoka) a Javor 
klen u Ptáčkových (na zahradě č. p. 173). Oběma stromům byly věnovány samostatné 
články ve Šluknovských novinách.  

 

Památný strom „Javor klen v Království“ 



 

Památný strom „Nivní dub 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, kterou v roce 2014 neobdržel ORŽP 
ani jednu. 

  


