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Vyhlášení   památného stromu dle § 46 odst. 1 zákona číslo 114/1992Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění 
 

V E Ř E J N Á      V Y H L Á Š K A 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad v Třešti, stavební úřad  -  životního prostředí, jako příslušný správní 
orgán podle ustanovení§ 75 odst. 1 písm. b) a § 76 odst. 2 písm. b)zákona číslo 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako místně a věcně příslušný správní úřad 
podle ust. § 10 a § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném  znění a § 7 odst. 2, 
§ 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, vydává po provedeném správním řízení rozhodnutí, kterým v souladu s ust. § 46 odst. 
1 a § 55 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb ., o ochraně přírody a krajiny, v platném  znění, 
 

Vyhlašuje 
 

dřevinu:   1 ks       Jilm  drsný ( ulmus  glabra)     
rostoucí na     pozemku parcelní čísla   1589/1 
 
katastrální území: Jihlávka 
vlastníci pozemků:   Kraj Vysočina , Žižkova  47  Jihlava 586 01   
lokalita:   dřevina roste  v souvislé aleji  podél silnice   Jihlava  - Počátky  
 
obvod kmene (v 1,3 m):   430 cm 
výška stromu:  25m 
stáří:   cca    200  let  
výška koruny:    20m  
šířka koruny:  20 m 
datum popisu:    18.2.2016 
zdravotní stav:   dobrý, výborný  v dobré  kondici 
 
 
za 

P A M Á T N Ý  S T R O M 
   

s názvem   „Jilm   – Jihlávka “ 
 

Váš dopis ze dne  

 
Číslo jednací 

5029/2015-  1/2015- Památné stromy 

Oprávněná úřední osoba 

Bc. Kateřina Pavlů 
 V Třešti dne 

4.4.2016 

Odbor stavební úřad 
Tel: 563 034 143, Fax: 567 224 125 
IC: 00286753 
E-mail: pavlu@trest.cz 
www.trest.cz 
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Podmínky  ochrany  : 
Pro výše uvedenou dřevinu se stanovuje v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona číslo 

114/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, v platném znění, ochranné pásmo  
ve tvaru kruhu  o  poloměru  desetinásobku průměru kmene měřeného    ve  výšce  130cm.  
V tomto ochranném pásmu není podle § 46 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění,   povolena jakákoliv činnost, jež by vedla k 
poškozování dřeviny. Je zakázána jakákoliv stavební činnost, provádění  
terénních úprav, meliorací, používání přípravků na ochranu rostlin a podobně. Jakékoliv 
zásahy či ošetření památného stromu je možno provádět pouze se souhlasem orgánu 
ochrany přírody, který uvedenou dřevinu jako památný strom vyhlásil.  
 
Odůvodnění : 

Dne 11.11.2015  byl   Městskému úřadu  Třešť , stavební úřad. Odbor  životního 
prostředí doručen  návrh na zapamátnění  stromu  Jilm  drsný u obce Jihlávka.    
Dne  11. 11. 2015 bylo Odborem stavební úřad, životní prostředí  Městského úřadu Třešť , 
jako příslušným orgánem státní správy, zahájeno řízení podle § 55 odst. 1 a § 46 odst. 1 
zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, o záměru vyhlášení 
památného stromu. státní správy,  zahájeno řízení podle § 55 odst. 1 a § 46 odst. 1 zákona 
číslo 114/1992 Sb , o ochraně přírody a krajiny ,v platném znění, o záměru vyhlášení 
památného stromu. 

Uvedený záměr byl dán na vědomí všem  dotčeným orgánům státní správy podle 
zvláštních předpisů,  dále byl tento záměr oznámen obci a kraji na jejímž  území se daná 
dřevina nachází.  
Oznámení o zahájení řízení bylo také oznámeno vlastníkům pozemků. 

Dne  18.2 .2016   bylo provedeno  místní šetření    za účasti zástupce Krajské správy 
a  údržby  silnic  Vysočina   panem  Bc. Leopoldem   Kačenkou a referentů  stavebního  
úřadu .  KSUSV   podala  vyjádření, kde  upozorňuje   na skutečnost, že strom se  nachází  
v blízkosti  silničního  tělesa  a zda  vyhlášením  památného stromu nebude  zabráněno jeho 
případné údržbě  či  opravě.  

K tomuto vyjádření  správní  orgán  uvádí  že  případné zásahy  do ochranného 
pásma  stromu  v rámci údržby a  opravy  silničního  tělesa  jsou možné se  souhlasem  
s  činností v ochranném pásmu, souhlasy s ošetřením památného stromu, povolování 
výjimek z ochranných podmínek a uzavírání dohod podle ust. § 56 odst. 5 o činnostech 
podle ust. § 56 odst. 2 přísluší orgánu, který památný strom vyhlásil, tedy opět pověřenému 
obecnímu úřadu nebo magistrátu statutárního města. 
 

Dřevina roste na  i pozemku parcelní čísla 1589/1 katastrální území  Jihlávka 
Pozemek  p.č.  1589/1  je ve vlastnictví  Kraje Vysočina, Žižkova  1882/51 Jihlava 
Jilm  drsný  je  v souvislé  aleji  podél silnice Jihlava – Počátky. Jedná se  o strom  ve  
výborné  kondici   v dobrém zdravotním  stavu. Nenese známky  žádného  poškození  ani  
napadení  grafiozou. Jedná se  o strom  ojedinělý  v rámci  okresu Jihlava.  
S  ohledem  na věk,  vzrůst  a význam dřeviny,   přistoupil správní orgán k 
vyhlášení předmětného  Jilmu drsného    jako památný strom.  
Jelikož proti výše uvedenému záměru nebyly správnímu orgánu doručeny žádné další 
námitky nebo připomínky,  
rozhodl po provedeném správním řízení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poučení  o  odvolání : 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu, 
odvolání, ve kterém se  uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost  rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání lze podat ve lhůtě do 15  dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
(§ 83  odst. 1 správního řádu), a to ke  
Krajskému úřadu Kraje Vysočina  podáním učiněným u Městského  úřadu  Třešť,  
odboru  stavební  úřad  životní prostředí í.  
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady  
Městského  úřadu Třešť. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu, odkladný účinek.  Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
 
 
                                                                                                      Ing. Luděk  Rudolf v.r. 
                                                                                                     vedoucí  odboru  
 
        
 
Obdrží: 
Kraj  Vysočina, Žižkova 1882/57 586 01  Jihlava 
Krajská správa   a  údržba  silnic Vysočina, Kosovská  16 , 586 01 Jihlava 
Obec  Jihlávka , Jihlávka  134 , Batelov   588 51 
 
Na vědomí : 
Agentura  ochrany přírody a krajiny ČR , Husova  2115 580 01 Havlíčkův  Brod 
Český svaz  ochránců Hamerníkova  12 Jihlava   -  Miloslav   Bartoš 
 
Spis 

Vyvěšení na  úřední   desku  :   

 Město Třešť , Revoluční  20 Třešť,                                    

Obec  Jihlávka  č.p. 134 Batelov   

   

                                               

Tento   dokument   musí  být  vyvěšen  na  úřední desce po dobu   15  dnů  a  poté  vrácen 
stavebnímu úřadu Třešť  

Vyvěšeno dne:  …………………….. 

Sejmuto dne:    ……………………… 
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