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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ  

závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku 

 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako 
věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 61 odst. 1 a § 66 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění a podle § 75 a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a podle § 10 a § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) obdržel 16.03.2017 od pana 
Ing. Vladimíra Kypeta, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno - Komín, IČO 62548115, který na základě plné moci 
zastupuje státní podnik Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČO 42196451, Správu toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, žádost o vydání 
závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku, pravého přítoku Kozrálky 
v ř. km 6,50, úsek 0,000 - 1,460 ř. km a pravého přítoku Kozrálky v ř. km 5,80, úsek 0,000 - 0,150 ř. km 
v k. ú. Prusinovice. 
 
Orgán ochrany přírody na základě § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody vydává rozhodnutí 
 

souhlasné závazné stanovisko 
 
k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku, a to pravého přítoku Kozrálky v ř. km 6,50, úsek 
0,000 - 1,460 ř. km a pravého přítoku Kozrálky v ř. km 5,80, úsek 0,000 - 0,150 ř. km v k. ú. Prusinovice, kde 
budou provedeny udržovací práce, především odstranění nánosů a probírka dřevinného břehového porostu 
podle projektové dokumentace "PD Nánosy Prusinovice" zpracované žadatelem, při které bude převážně 
v průtočném profilu toku odstraněno 99 ks stromů druh: olše, třešeň, vrba, jilm, lípa, jasan, trnka a 258 m

2
 

keřů druh: růže, černý bez, hloh, trnka, v rámci správy vodních toků podle § 47 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 
 
Orgán ochrany přírody požaduje dodržení následujících podmínek:  
 

1. odstranění porostu včetně úklidu klestu a dřeva, které nebude ponecháno na místě, žadatel provede 
mimo dobu hnízdění ptactva. 

2. při odstraňování porostu bude žadatel postupovat tak, aby závažně nepoškodili okolní břehové 
porosty a břehy a neznečistil vodní plochu, tok a břehy odpadem nebo závadnými látkami. Závadné 
látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad nesmí být skladován na březích ani v blízkosti toku. 

3. po dokončení kácení a odtěžení nánosů bude v souladu s "PD Nánosy Prusinovice" provedena 
výsadba 56 ks stromů ve velikosti 8/10 obvod kmínku v 1 m výšky, a to 38 ks olše lepkavá (Alnus 
glutinosa) a 18 ks třešeň ptačí (Prunus avium). Dále bude vysázeno 60 ks keřů ve velikosti 30/40, 
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a to 36 ks střemcha obecná (Prunus padus) a 24 ks trnka obecná (Prunus spinosa). Dřeviny budou 
při výsadbě opatřeny mechanickou ochranou proti okusu. 

4. po dokončení prací přizve žadatel orgán ochrany přírody ke kontrolní prohlídce a zdokumentování 
stavu místa zásahu. 
 

Platnost tohoto závazného stanoviska je od jeho nabytí právní moci do konce roku 2018. 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
IČO 42196451, za který jedná pověřená Správa toků oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 
Vsetín, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno - 
Komín, IČO 62548115 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako 
věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody zahájil 16.03.2017 po doručení žádosti od podniku Lesy 
České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, 
za který jedná pověřená Správa toků oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, kterou 
na základě plné moci zastupuje Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno - Komín, 
IČO 62548115, řízení ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku 
vodního toku, a to pravého přítoku Kozrálky v ř. km 6,50, úsek 0,000 - 1,460 ř. km a pravého přítoku 
Kozrálky v ř. km 5,80, úsek 0,000 - 0,150 ř. km v k. ú. Prusinovice, kde budou provedeny udržovací práce, 
především odstranění nánosů a probírka dřevinného břehového porostu podle projektové dokumentace "PD 
Nánosy Prusinovice", při které bude převážně v průtočném profilu toku odstraněno 99 ks stromů druh: olše, 
třešeň, vrba, jilm, lípa, jasan, trnka a 258 m

2
 keřů druh: růže, černý bez, hloh, trnka, v rámci správy vodních 

toků podle § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 
 
Orgán ochrany přírody 22.05.2016 po doplnění podkladů oznámil zahájení řízení vyvěšením na úřední 
desce a stanovil přiměřenou lhůtu pro vyjádření. Ve stanovené lhůtě se do řízení nepřihlásil žádný účastník 
řízení a nebyla podána žádná vyjádření. 
 
Orgán ochrany přírody souhlasí se záměrem provedení odtěžení nánosů z koryta toku a provedení probírky 
břehového porostu, jelikož se jedná pouze o zajištění průtočného profilu toku, což je nezbytné z důvodu 
protipovodňové ochrany. Dřeviny na břehové hraně a dále na břehu odstraňovány nebudou, takže zůstane 
zachována ekologická a biologická funkce vodního toku. Cílem předloženého projektu je směřování vývoje 
břehového porostu skrze navrženou výsadbu ke stanovištně původnímu společenstvu, u kterého lze 
následně předpokládat samoobnovu. K ochraně zájmů ochrany přírody byly orgánem ochrany přírody 
stanoveny podmínky. Především bude zásah i úklid proveden mimo dobu hnízdění ptactva.  
 
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno  
ve výroku rozhodnutí. 

 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání,  
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení  ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, podáním u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí. První den lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Podle § 82 odst. 
2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání podané jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání 
proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Pavla Pšejová v. r. 
referentka odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí 
oddělení životního prostředí 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět orgánu 
ochrany přírody. 
 
 
 
 
Ev. č.: 
Vyvěšeno dne: 
Bude sejmuto dne: 
Sejmuto dne: 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
 
 
 
 
 
Obdrţí: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 
42196451, Správa toků oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, kterou na základě plné 
moci jedná Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno - Komín, IČO 62548115 
 
Veřejnou vyhláškou: 
Účastnící řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obec Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice 
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