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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A  
 

Oznámení   záměru   na  vyhlášení   památného stromu  
 
Návrh   ze dne  11.11.2015 ve  věci   vyhlášení  památného   stromu  bylo zahájeno    
správní  řízení 
 
Městský  úřad v Třešti   jako  věcně  a  místně  příslušný   orgán ochrany  přírody  podle  ust. 
Zákona   § 75  a  § 76  zákona   č. 114/1192 Sb.   O ochraně  přírody  a krajiny    oznamuje    
zahájen  řízení   k projednání  záměru    na   vyhlášení   dle  § 55  odst. 1  výše uvedeného  
zákona. 
 
Záměr 
 
Jilm  drsný ( ulmus  glabra)   -    silnice   Jihlávka  - Počátky   par.č.  1589/1  k.ú.  
Jihlávka 
 
Kategorie   ochrany :  III 
 
Ochranné  pásmo: dle   § 46  odst. 3  zákona  114/92 Sb.  Ve tvaru  kruhu o poloměru   
desetinásobku  průměru  kmene měřeného  ve  výši  130 cm nad  zemí  , hranice  zřejmá ze  
situačního  snímku . V tomto  pásmu  není  dovolena   žádná  pro památný strom  škodlivá 
činnost  např.  výstavba, terénní  úpravy  , odvodňování , chemizace  apod. 
 
Vymezaní  základních  podmínek ochrany: strom  bude chráněn ve  všech  svých  
podzemních  a   nadzemních  částech   bude zakázáno  strom  poškozovat  a ničit, nebo 
jinak rušit v jeho  vývoji  měnit  hydrogeologické  půdní  poměry. 
 
Předpokládaný  termín  vyhlášení:  duben – květen 2016 
 
Orgán  ochrany  přírody  upouští  od  ústního   jednání   spojeného   s místním  šetření  a  
v souladu s  §40 odst. 2 zák. 114/92 Sb. Stanoví  lhůtu   nejpozději     30 dnů  od   oznámení, 
ve  které mohou  účastníci  řízení  podat  své  námitky  a  dotčené orgány  sdělit   svá  
stanoviska. 
 
Do podkladů  rozhodnutí  lze  nahlédnout   u stavebního  odboru  MěÚ  v Třešti  ve  výše 
stanoveném termínu. 
 
K později uplatněným  námitkám  účastníků řízení  nebude  přihlédnuto. 
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Svá stanoviska a  eventuální  námitky   zašlete  ve stanovené  lhůtě stavebnímu  odboru  
MěÚ v Třešti. 
 
Po uvedené  lhůtě  bude   ve  věci  rozhodnuto. 
  
 
 
                                                                                                      Ing. Luděk  Rudolf v.r. 
                                                                                                     vedoucí  odboru  
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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 
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Tento   dokument   musí  být  vyvěšen  na  úřední desce po dobu  30 dnů  a  poté  vrácen 
stavebnímu úřadu Třešť  
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