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Odbor dopravy a životního prostředí, odd. správních činností, Úřadu městské části Praha 6, jako 
věcně, místně a funkčně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán"), ve smyslu 
ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v rozsahu podle obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění (dále jen „správní řád"), v řízení o žádosti Městské části Prahy 6, IČ: 00063703 o povolení ke 
kácení 10 ex. dřevin rostoucích mimo les v souladu s § 67 správního řádu rozhodl takto:

I. Podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny povoluje pokácet z důvodů 
zdravotních
Městské části Prahy 6, IČ: 00063703, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
6 ex. hrušní obecných, botanickým názvem Pyrus communis, s obvody kmenů 97 cm, 87 cm, 96 cm, 
104 cm, 117 cm, 98 cm; a
1 ex. jabloně domácí, botanickým názvem Malus domestica, s obvodem kmene 107 cm; a 
3 ex. slivoní domácích, botanickým názvem Prunus domestica, s obvody kmenů 82 cm, 104 cm 
a 85 cm, rostoucích v parku Kajetánka na pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6. 
Obvody kmenů všech výše uvedených dřevin měřeny ve výčetní výšce (ve výšce 130 cm nad zemí).

Kácení výše uvedených dřevin může být provedeno po nabytí právní moci v termínu od 01.11. 
2019 do 31. 03. 2019 nebo v dalším období vegetačního klidu, a to v termínu od 01.11. 2020 
nejpozději do 31. 03. 2021.

II. Podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ukládá ke kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin uvedených v tomto rozhodnutí
vysadit Městské části Prahy 6, IČ: 00063703, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
6 exemplářů okrasných hrušní (Pyrus calleryana), a 
1 exemplář vrby jívy (Salix caprea), a 
3 exempláře jeřábů ptačích (Sorbus aucuparia), a 
6 exemplářů hrušní obecných (Pyrus communis), a 
3 exempláře slivoní domácích (Prunus domestica), a 
1 exemplář jabloně domácí (Malus domestica),
na pozemku č. pare. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6, s obvody kmenů 14-16 cm ve výšce 100 cm 
nad zemí.
Výsadba bude realizována v místech dle přílohy tohoto rozhodnutí, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí.
Výsadba bude provedena v termínu nejpozději do 31.05.2021 a v souladu s ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin a ČSN 46 4901 
Osivo a sadba - Sadba okrasných dřevin.
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Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná zálivka, 
výchovný a tvarovací řez, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).
V případě, že dojde během stanovené lhůty následné pěstební péče o vysazené dřeviny k úhynu 
vysazených dřevin, je nutné neprodleně vysadit nové dřeviny předepsané velikosti a druhu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 a 3 správního řádu:
1. Městská část Praha 6, IČ: 00063703, se sídlem Čs. armády č. 23, 160 52 Praha 6
2. Tilia Thákurova, z. s.; IČ: 22722335, se sídlem Thákurova 536/14, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 05.06.2019 žádost o povolení ke kácení celkem 10 ex. stromů z důvodů 
zdravotních. Podáním žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení podle § 44 odst. 1 správního řádu.
V souladu s § 70 odst. 1,2,3 zákona o ochraně přírody a krajiny, bylo oznámeno zahájení správního 
řízení ve věci kácení dřevin spolkům, které jsou u správního orgánu řádně přihlášeny. Účast v řízení 
potvrdil spolek Tilia Thákurova.
Dne 24.09.2019 se uskutečnilo ohledání na pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 
s protokolárním záznamem výsledku. Z prohlídky dřevin vyplynulo následující.
1 ex. hrušně obecné, s obvodem kmene 97 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 5,5 m, nasazení koruny je ve výšce 1,6 m nad zemí a průměr koruny je 2,5 m. 
Fyziologická vitalita je 0, jedná se o zcela suchý, odumřelý strom. Zdravotní stav je havarijní, po celém 
obvodu je oloupaná kůra, u báze je defekt o velikosti 0,4x0,3 m. Růstové podmínky jsou dobré, pata 
kmene se nachází 0,75 m od štěrkové pěší cesty.
1 ex. hrušně obecné, s obvodem kmene 87 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 5 m, nasazení koruny je ve výšce 1,5 m nad zemí a průměr koruny je 2,3 m. 
Fyziologická vitalita je 0, jedná se o zcela suchý, odumřelý strom. Zdravotní stav je havarijní. Kmen je 
esovitě prohnutý. Korund tvoří tři kosterní větve orientované jedním směrem. Růstové podmínky jsou 
dobré, pata kmene se nachází 1,2 m od štěrkové pěší cesty.
1 ex. hrušně obecné, s obvodem kmene 96 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 7 m, nasazení koruny je ve výšce 2,5 m nad zemí a průměr koruny je 2,5 m. 
Fyziologická vitalita je 0, jedná se o zcela suchý, odumřelý strom. Zdravotní stav je havarijní. U báze 
se nachází defekt s odstraněnou borkou o velikosti 0,2x0,2 m. Na kmeni je podélná, zavalená 
prasklina. Kmen je vychýlený nad pěší cestu. Růstové podmínky jsou dobré, pata kmene se nachází 
3,5 m od štěrkové pěší cesty. «■
1 ex. hrušně obecné, s obvodem kmene 104 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 6 m, nasazení koruny je ve výšce 3 m nad zemí a průměr koruny je 1,7 m. 
Fyziologická vitalita je zbytková, horní polovina koruna je suchá úplně, vitální jsou pouze sekundární 
výhony. Celkově je koruna dosti redukovaná. Zdravotní stav je havarijní. Růstové podmínky jsou 
dobré, pata kmene se nachází 1,5 m od zpevněné cesty schodiště.
1 ex. hrušně obecné, s obvodem kmene 117 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území'Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 7,5 m, nasazení koruny je ve výšce 1,7 m nad zemí a průměr koruny je 2 m. 
Fyziologická vitalita je zbytková, vrchní 2/3 koruny jsou suché. Vitální jsou pouze sekundární výhony. 
Zdravotní stav je havarijní. Na dřevině je množství prasklin, defektů, dutin. Růstové podmínky jsou 
dobré, pata kmene se nachází 0,3 m od oplocení.
1 ex. hrušně obecné, s obvodem kmene 98 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 6,5 m, nasazení koruny je ve výšce 3 m nad zemí a průměr koruny je 2 m. 
Fyziologická vitalita je 0, jedná se o zcela suchý, odumřelý strom. Zdravotní stav je havarijní, na kmeni 
je prasklina a další defekty. Růstové podmínky jsou dobré, pata kmene se nachází 3 m od zpevněné 
cesty schodiště.

Flrušeň obecná dosahuje zpravidla výšky 5 - 15 m, má okrouhle eliptické listy, hrubou rozbrázděnou 
borku a růst je velmi pozvolný. Dožívá se věku až 200 let.

1 ex. jabloně domácí, s obvodem kmene 107 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška
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dřeviny dosahuje 6 m, nasazení koruny je ve výšce 1,5 m nad zemí a průměr koruny je 4 m. 
Fyziologická vitalita je 0, jedná se o zcela suchý, odumřelý strom. Zdravotní stav je havarijní. Po 
obvodu dřeviny (kmen a větve) je místy oloupaná kůra. Růstové podmínky jsou dobré, pata kmene se 
nachází 4 m od posezení s lavičkami.

Jabloň domácí dorůstá zpravidla výšky 5 - 8 m a dožívá se až 100 let. Listy mají široce vejčitý tvar, 
pilovitý okraj a na spodní straně jsou plstnaté chlupaté. Jedná se o tradiční kulturní plodinu, existuje 
velké množství odrůd.

1 ex. slivoné domácí, s obvodem kmene 82 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 5,5 m, nasazení koruny je ve výšce 3,5 m nad zemí a průměr koruny je 1 m. 
Fyziologická vitalita je 0, dřevina již nemá téměř žádnou korunu. Jeden slabý výhonek je vitální. 
Zdravotní stav je havarijní. Ve výšce 1 m nad zemí se nachází dutina po uříznuté kosterní větvi. 
Růstové podmínky jsou dobré, pata kmene se nachází 0,5 m od štěrkové pěší cesty.
1 ex. slivoné domácí, s obvodem kmene 104 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 6,5 m, nasazení koruny je ve výšce 2,2 m nad zemí a průměr koruny je 5 m. 
Fyziologická vitalita je zbytková, koruna je asi z 60% suchá a celkově velmi redukovaná. Terminál je 
suchý. Zdravotní stav je havarijní, na kmeni se objevují praskliny a defekty. Růstové podmínky jsou 
dobré, pata kmene se nachází 4 m od zpevněné cesty schodiště.
1 ex. slivoné domácí, s obvodem kmene 85 cm ve výčetní výšce, rostoucí v parku Kajetánka na 
pozemku pare. č. 611/1, kat. území Břevnov, Praha 6 má tyto základní dendrometrické údaje: výška 
dřeviny dosahuje 6,5 m, nasazení koruny je ve výšce 2,2 m nad zemí a průměr koruny je 3 m. 
Fyziologická vitalita je 0, jedná se o zcela suchý, odumřelý strom. Zdravotní stav je havarijní. Po 
obvodu kmene i na kosterních větvích se vyskytují plodnice dřevokazné houby. Kmen je vykloněný. 
Růstové podmínky jsou neovlivněné.

Slivoň domácí je keř nebo strom dorůstající výšky až 10 m. Korunu má obvykle vejcovitou a bohatě 
větvenou. Plodem je švestka.

Atraktivita umístění všech výše uvedených dřevin je střední, neboť se nachází ve veřejně přístupném 
parku Kajetánka, kde jsou velice dobře pozorovatelné.
Funkční význam posuzovaných dřevin je významný z hlediska ekologického, hygienického 
i společenského. Zlepšují kvalitu ovzduší v dané lokalitě (produkce 02, absorbce C02, filtrace 
přízemních vrstev vzduchu, úprava tepelného a vlhkostního režimu prostředí), poskytují stanoviště pro 
hnízdící ptactvo a pro bezobratlé živočichy.
Všechny výše uvedené dřeviny se nachází ve velmi špatném zdravotním stavu a jejich perspektiva 
byla vyhodnocena jako krátkodobá.

Podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny lze vydat povolení ke kácení ze závažných 
důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Správní orgán důsledně vyhodnotil 
funkční a estetický význam dřevin navržených ke kácení a konstatoval, že důvody k pokácení dřevin 
jsou oprávněné.
Podkladem pro vydání rozhodnutí jsou následující doklady, které jsou součástí spisové dokumentace: 

Výpis z Katastru nemovitostí dotčeného pozemku 
Snímek pozemkové mapy se zákresem předmětných dřevin 
Fotodokumentační snímky dřevin
Rozhodnutí odboru památkové péče MHMP ze dne 17.01.2019 č.j. MFIMP 113620/2019 
Žádost vlastníka a správce pozemku o povolení kácení 
Protokol o ohledání na místě.

Správní orgán považoval shora uvedené podklady rozhodnutí za dostačující k tomu, aby ve věci 
kvalifikovaně a objektivně rozhodl.
Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením předmětných deseti exemplářů uložil správní 
orgán účastníkovi řízení vysazení dvaceti exemplářů nových výsadeb na stejném pozemku, kde dojde 
ke kácení dřevin.
Náhradní výsadba byla uložena v relaci k estetické a funkční hodnotě kácených dřevin. Lhůtu 
k provedení výsadby považuje správní orgán za reálnou a dostatečně přiměřenou ve vztahu k potřebě 
zajištění přípravy realizace výsadby. Rovněž předpokládané náklady pro realizaci kompenzačního 
opatření jsou přiměřené.
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Při stanovení vedlejšího ustanovení výrokové části o termínu povolení kácení vycházel správní orgán 
z ustanovení § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném 
znění, přičemž zvolil období vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období 
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. V geografických podmínkách České 
republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. 
březnem kalendářního roku. Uvedený termín odpovídá obecnému biologickému požadavku na kácení 
dřevin mimo jejich vegetační období a též nepředpokládanému hnízdění ptáků v korunách dřevin. 
Časové omezení kácení dřevin dává žadateli dostatečnou možnost realizovat kácení dřevin v průběhu 
současného a následujícího vegetačního období klidu a zároveň zajišťuje, aby správní orgán mohl 
případně znovu posoudit důvodnost kácení dřevin a místní podmínky, kdyby žadatel ve stanoveném 
období ke kácení dřevin nepřistoupil.
Již výše bylo uvedeno, že správní orgán v pozici příslušného orgánu ochrany přírody při posuzování 
důvodů ke kácení dřevin dospěl na základě nashromážděných podkladů k závěru, že odstranění 
dřevin je důvodné.
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu může účastník proti tomuto rozhodnutí podat 
odvolání, a to k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím Městské části Praha 
6, odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí;

Příloha
Situace náhradní výsadby dle výrokové části II.

Rozdělovník
(osobní doručení, doručení do datové schránky):

1. Městská část Praha 6, odbor správy majetku, IČ: 00063703, Čs. armády č. 23, 160 00 
Praha 6

2. Tilia Thákurova, z. s.; IČ: 22722335 (IDDS: udsebxe)

Dotčený orgán:
3. Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče; IČ: 000 64 581 (IDDS: 48ia97h)
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