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M ě s t s k ý   ú ř a d   F r ý d l a n t 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Frýdlant, nám. T.G. Masaryka, č.p. 37, PSČ 464 13, budova „B“ 

Tel.: 482 46 40 27,  fax: 482 46 40 20 

 

                                                                                        Lesy České republiky, s.p. 

                                                                                        Správa toků – oblast povodí Labe 

                                                                                        IČ 42196451 

                                                                                        Přemyslova 1106/19                                                                                                                    

                                                                          500 08   Hradec Králové    

                                                                                        v zastoupení                                                                                                           

                                                                                        Ing. Radka Zahradníka 

                                                                                        U Černého dolu 575/4 

                                                                          460 01   Liberec                                                                                                      

 
VÁŠ DOPIS/ZE DNE         NAŠE ZNAČKA          VYŘIZUJE/LINKA  FRÝDLANT DNE 

27.7. 2015                         MUF 1848/2015/OSUZP/4/PO-008         Podmanická                    24.8. 2015                                                                                                 

  

                                   Závazné   stanovisko 

 
Městský úřad Frýdlant, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) 

zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), příslušný dle §  77 zákona obdržel dne 27.7. 2015 žádost o vydání závazného 

stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále „VKP“) – LP Jindřichovického 

potoka č. 8. 
Městský úřad Frýdlant, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona, 

v souladu s § 149 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“) tímto vydaným závazným stanoviskem 

podle § 4 odst. 2 zákona uděluje souhlas 

Lesům České republiky, s.p., Správě toků – oblast povodí Labe, IČ 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, v zastoupení na základě plné moci Ing. Radka Zahradníka, 

U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec k zásahu do významného krajinného prvku (dále VKP) 

– LP Jindřichovického potoka č. 8 – pro provedení údržby stávajícího opevnění koryta 

vodního toku na p.p.č. 35/6, 546/1 a 550 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o kácení 

14 ks vzrostlých stromů na pravém břehu koryta potoka - 1 ks druh javor o obvodu kmene 

188 cm, 2 ks jasan o obvodu kmene 126 cm, 188 cm, 9 ks druh  lípa o obvodu kmene 126 cm, 

220 cm, 126 cm, 188 cm, 157 cm, 251 cm, 220 cm, 220 cm, 251 cm, 63 cm, 94 cm a 2 ks 

druh dub o obvodu kmene 63 cm, 94 cm, měřených ve výčetní výšce 130 cm nad zemí, 

rostoucí na p.p.č. 35/6, 546/1 a 550 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Na levém břehu koryta 

potoka dojde k pokácení 1 ks lípy o obvodu kmene 94 cm, měřeném ve výčetní výšce 130 cm 

nad zemí.   

Dále budou na pravém břehu odstraněny náletové dřeviny o rozloze 240 m2 a na levém břehu 

o rozloze 100 m2.     

Toto stanovisko je podkladem  k vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 

8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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Odůvodnění : 

           Dne 27.7. 2015 obdržel Městský úřad Frýdlant, jako orgán ochrany přírody příslušný 

podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon") k vydání souhlasu se zásahem do VKP-

závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona žádost Lesů České republiky, s.p., Správy toků – 

oblast povodí Labe, IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové v zastoupení 

na základě plné moci Ing. Radka Zahradníka, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec pro 

provedení údržby stávajícího opevnění koryta vodního toku. 

Kácení 14 ks vzrostlých stromů na pravém břehu koryta potoka - 1 ks druh javor o obvodu 

kmene 188 cm, 2 ks jasan o obvodu kmene 126 cm, 188 cm, 9 ks druh  lípa o obvodu kmene 

126 cm, 220 cm, 126 cm, 188 cm, 157 cm, 251 cm, 220 cm, 220 cm, 251 cm a 2 ks druh dub 

o obvodu kmene 63 cm a 94 cm, měřených ve výčetní výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na 

p.p.č. 35/6, 546/1 a 550 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem.  Na levém břehu koryta potoka 

dojde k pokácení 1 ks lípy o obvodu kmene 94 cm, měřeném ve výčetní výšce 130 cm nad 

zemí.   

Dále budou na pravém břehu odstraněny náletové dřeviny o rozloze 240 m2 a na levém břehu 

o rozloze 100 m2.  

Na pravém břehu bude v rámci stavby provedena náhradní výsadba vzrostlých dřevin a to na 

náklady správce vodního toku. Výsadba bude provedena dle požadavku Obce Jindřichovice 

pod Smrkem a břehový porost bude doplněn vhodným doprovodným porostem. 

Kácení vzrostlých dřevin a mýcení náletových dřevin bude na pravém břehu probíhat na p.p.č. 

35/6 a 546/1 ve vlastnictví Obce Jindřichovice pod Smrkem. 

Na levém břehu to bude na p.p.č. 550 ve vlastnictví Leoše a Marie Hradcových, Jindřichovice 

pod Smrkem č.p. 370. 

Důvodem kácení těchto dřevin je skutečnost, že stromy výrazně zasahují do konstrukce 

stávajícího opevnění a tímto dochází k destrukci opevnění a zároveň je poškozován i 

kořenový systém jednotlivých stromů. Bez odstranění těchto dřevin nelze provést odbornou 

údržbu stávajícího břehového opevnění. 

Vzrostlé stromy zasahují do opevnění, které je v havarijním stavu. Jedná se o stavbu 

zahrnující celkovou úpravu vodního toku. Vzhledem k charakteru stavby bude použit přírodní 

materiál (kámen-žula, čedič) běžně se zde přirozeně vyskytující. Stávající technicky 

nevyhovující opevnění svahů koryta bude odstraněno a nahrazeno novým opevněním. 

Zároveň bude stabilizováno dno koryta pomocí stabilizačních prahů a pásů. Vytěžený 

materiál bude v maximální míře využit pro nové konstrukce (podsypy, zásypy, atd.) a 

případný přebytečný výkopek bude odvážen na řízenou skládku. V rámci provádění stavby 

bude provedena nezbytná skrývka ornice jak pro samotnou konstrukci opevnění, tak pro 

dočasné zpevnění v místě příjezdu stavební techniky.  

Popis jednotlivých inženýrských objektů: 

IO 01 Opevnění svahů koryta kamennou rovnaninou 

Tento objekt je rozdělen na jednotlivé úseky řešící opevnění koryta na levém a pravém břehu. 

Ř.km 0,040 opevnění pravého břehu rovnaninou z lomového kamene, dl. opevnění 120 m – 

v rámci tohoto úseku bude provedena demolice stávající opěrné zdi včetně zbytků základové 

konstrukce v délce 120 m. Výška této zdi je proměnlivá dle jednotlivých příčných řezů. 

Vzhledem k návrhu opevnění šikmého svahu koryta rovnaninou z lomového kamene ve 

sklonu 1:1,5 bude nutné provést odtěžení části svahů koryta. Jako podsyp pod rovnaninu se 

použije hutněný zásyp z vytěženého štěrkovitého materiálu ze dna koryta. Povrch se poté 

opevní rovnaninou z lomového kamene lomařsky upraveného a to z kamenů jednotlivé 
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hmotnosti 300-500 kg.  Pro patu rovnaniny budou použity kameny větší hmotnosti 400-500 

kg. Rovnanina musí být zapuštěna pod úroveň dna koryta min. 800 mm. 

Při provádění opevnění pravého břehu budou zachovány konstrukce stávajících vstupů do 

koryta a to z p.p.č. 57/2 a 546/1. 

Ř.km 0,040 opevnění levého břehu rovnaninou z lomového kamene, dl. opevnění 100 m – 

v rámci tohoto úseku bude provedena demolice stávající opěrné zdi včetně zbytků základové 

konstrukce v délce 100 m. Demolice opevnění bude ukončena na hranici p.p.č. 547/2 a 550, 

kde bude vybudováno nové křídlo opěrné zdi. Výška této zdi je proměnlivá dle jednotlivých 

příčných řezů. Vzhledem k návrhu opevnění šikmého svahu koryta rovnaninou z lomového 

kamene ve sklonu 1:1,5 bude nutné provést odtěžení části svahů koryta. Jako podsyp pod 

rovnaninu se použije hutněný zásyp z vytěženého štěrkovitého materiálu ze dna koryta. 

Povrch se poté opevní rovnaninou z lomového kamene lomařsky upraveného a to z kamenů 

jednotlivé hmotnosti 300-500 kg.  Pro patu rovnaniny budou použity kameny větší hmotnosti 

400-500 kg. Rovnanina musí být zapuštěna pod úroveň dna koryta min. 800 mm. 

Při provádění opevnění levého břehu budou zachovány konstrukce stávajících vstupů do 

koryta a to z p.p.č. 571 a 5552/1. 

Ř.km 0,140 opevnění levého břehu novou opěrnou zdí, dl. 2,5 m – v rámci tohoto úseku bude 

provedeno opevnění v místě napojení na stávající opěrnou zeď podél p.p.č. 547/2. Zde bude 

vybudována opěrná zeď průměrné výšky 1,7 m a šířky v koruně 0,75 m. Bude tak vhodným 

způsobem provedeno zavázání konstrukce stávající opěrné zdi do konstrukce opevnění svahu 

rovnaninou z lomového kamene. 

Podrobnější popis stavby je uveden v projektové dokumentaci vypracované Ing. Radkem 

Zahradníkem, autorizovaným inženýrem, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4. 

  

Předpokládaný termín  realizace záměru bude v roce 1916. 

Z důvodu předběžné otázky tj. zda záměr není v rozporu s ochranou zvláště chráněných druhů 

živočichů a rostlin zaslal Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí  

Lesům České republiky, s.p., Správě toků – oblast povodí Labe, IČ 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, na základě plné moci Ing. Radku Zahradníkovi, U Černého 

dolu 575/4, 460 01 Liberec dne 12.8. 2015 pod č.j: MUF 1848/2015/OSUZP/3/Po - sdělení,  

že vydá závazné stanovisko k zásahu do VKP až po vydání vyjádření Krajského úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 

Dne 19.8. 2015 obdržel Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Mgr. 

Radomíra Studeného zaslané emailem, ve kterém uvádí, že Krajský úřad Libereckého kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství neeviduje v LP přítoku č. 8 Jindřichovického potoka 

výskyt zákonem chráněných druhů živočichů a rostlin. Dále konstatuje, že v Jindřichovickém 

potoce se pomístně vyskytuje rak říční, který by mohl být při ústí přítoku do Jindřichovického 

potoka. Ústí do potoka ale nebude stavbou ovlivněno. 

 

Ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona je vodní tok uveden v taxativním výčtu mezi VKP. 

VKP jsou podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona chráněny před každým zásahem, který by mohl 

vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce v krajině. 

 

Správní orgán po prostudování veškerých podkladů a vydaném vyjádření Krajského úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dospěl k závěru, že realizací 
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záměru tj. provedením údržby koryta, nedojde k negativnímu ovlivnění významného 

krajinného prvku LP Jindřichovického potoka č.8., a proto souhlas udělil. 

 

Poučení : 

       Ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu se proti obsahu závazného stanoviska nelze 

samostatně odvolat. 

 

     

Otisk úředního razítka 

                                                                                                             Alena Podmanická 

                                             referentka odboru stavebního úřadu 

                                                                                                           a  životního  prostředí 

 

 

 

Na vědomí : 

- Český svaz ochránců přírody, 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, IČ 

43225683, Gen. Píky 803/4, 460 01 Liberec 

- Český rybářský svaz, z.s. Severočeský územní svaz, IČ 00434132, Střekovské nábřeží 

975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypraveno : 24.8.  2015 
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