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MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE  
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Sp. zn.:   OZP/1054/16/321 

Č. jednací:  MUH/12401/16/321 

PID:   S00NX00XF8ZX 

Datum vyhotovení: 29.02.2016 

Vyřizuje:   Petr Berka 

Telefon:   519 441 083 

E-mail:   berka@hustopece.cz 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný 

podle § 77 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil žádost o vydání povolení k záměrnému 

rozšíření kříženců rostlin do krajiny podle § 5 odst. 5 zákona, kterou podal dne 18.01.2016 

žadatel: 

xxxxxxxxxxx 

pobyt: xxxxxxxxxxxxxxx  

datum narození: xxxxxxxxxxxxxx 

a po shromáždění podkladů pro rozhodnutí ve smyslu § 5 odst. 5 zákona 

povoluje 

žadateli: xxxxxxxxxxxxx 

pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

datum narození: xxxxxxxxxxxxxx 

 

rozšíření kříženců rostlin do krajiny. Konkrétně se jedná o pěstování hybridu topolu Populus 

× generosa, který je křížencem topolů Populus deltoides a Populus trichocarpa, na pozemku 

p. č. KN 2617/8 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

Orgán ochrany přírody vydává povolení za předpokladu dodržení následujících 

podmínek: 

1. Povolení platí do 31.12.2036. 

2. Doba obmýtí všech jedinců v porostu bude maximálně pět let. 

3. Při zjištění rozšíření rostlin mimo pozemky p. č. KN 2617/8 v k. ú. Hustopeče u Brna 

zajistí žadatel likvidaci rostlin mimo tyto pozemky a zabrání dalšímu rozšiřování. V 

případě regenerace bude likvidace provedena opakovaně. 

4. Po skončení pěstování bude žadatel provádět kontrolu výskytu rostlin na pěstebních 

pozemcích a v jejich okolí po dobu 3 let. V případě zjištění výskytu uvědomí příslušný 

orgán ochrany přírody a přijme opatření k zamezení dalšího šíření. 

 

Telefon: 
Fax: 

519 441 086 
519 413 184 

IČ:         00283193 
DIČ:      CZ00283193 

E-mail: 
Internet: 

podatelna@hustopece-city.cz 
www.hustopece-city.cz 

mailto:berka@hustopece.cz


 2 

Odůvodnění 

Podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona je záměrné rozšiřování křížence rostlin do krajiny možné 

jen s povolením orgánu ochrany přírody. 

Podkladem pro zahájení správního řízení byla žádost xxxxxxxxxxxx o prodloužení povolení 

výsadby rychle rostoucích dřevin v k. ú. Hustopeče u Brna. V žádosti uvádí: „Dovoluji si vás 

tímto požádat o prodloužení rozhodnutí z 30.3.2011 č. jednací : MUH/16649/11/321, 

konkrétně se jedná o pěstování japonského topolu AF8 (kříženec Populus deltoides a Populus 

trichocarpa) na pozemku p.č. KN2617/8, z důvodu 25 letého růstu výše jmenovaných rostlin. 

Tzn. do roku 2036. Mícení porostu bude probíhat v 5-6 letých cyklech.“ 

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Účastníkem 

řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Protože je podle § 71 

odst. 3 zákona účastníkem správního řízení ve svém územním obvodu obec, pokud v téže věci 

nerozhoduje jako orgán ochrany přírody, je účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 3 

správního řádu Město Hustopeče s postavením účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního 

řádu.  

Žadatel byl o zahájení řízení písemně informován oznámením Městského úřadu Hustopeče, 

odboru životního prostředí, č. j. MUH/6513/16/321 ze dne vyhotovení 01.02.2016. Město 

Hustopeče bylo o zahájení správního řízení informováno dopisem č. j. MUH/9569/16/321 ze 

dne vyhotovení 15.02.2016. 

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče již na pozemku p. č. KN 2617/8 panu 

xxxxxxx výsadbu povolil výše uvedeným rozhodnutím, přitom platnost povolení stanovil na 

pět let. Za uplynulé období nebylo zjištěno vegetativní ani generativní šíření na sousední 

pozemky, ani jiné negativní vlivy z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a 

krajiny. Podle Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 

nejsou výše uvedení kříženci považováni za nebezpečné z hlediska rizika invazivního šíření 

v krajině. Podle aktuálních poznatků naopak výsadby rychle rostoucích kříženců topolů na 

orné půdě mohou zvyšovat biodiverzitu území. 

Maximální doba obmýtí je navržena na dobu pěti let zejména kvůli zamezení nebo 

minimalizaci tvorby květů a tím snížení rizika křížení s domácími druhy topolů. Dále kvůli 

omezení vlivu porostu dřevin na přilehlé pozemky. 

Není také zcela předvídatelná reakce stávajících stromů na smýcení, která se může projevit 

vyhnáním kořenových výmladků mimo stávající plochu (resp. hranice pozemku). Proto i 

v případě prodloužení povolení pěstování stávajících rostlin kříženců topolů správní orgán 

stanovil podmínky, které směřují k zamezení šíření rostlin mimo pěstební pozemek.  

Pokud dojde k rozšíření kříženců rostlin z pěstebního pozemku na jiné pozemky (vegetativně 

nebo i generativně) a žadatel nezajistí účinnou likvidaci a nezabrání dalšímu rozšiřování podle 

bodu 3. výroku rozhodnutí, bude to důvodem pro zahájení řízení podle § 84 odst. 1 zákona o 

zrušení tohoto rozhodnutí o povolení. Podle uvedeného ustanovení zákona může orgán 

ochrany přírody z vlastního podnětu po provedeném řízení jím vydané rozhodnutí změnit, 

popřípadě zrušit, vyžadují-li to zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně 

přírody a krajiny nebo nedodržuje-li oprávněný opětovně podmínky rozhodnutí nebo 

povinnosti stanovené v něm orgánem ochrany přírody. 
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Podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu jsou: 

- žádost předložená xxxxxxxxxxxxx dne 18.01.2016, 

- rozhodnutí Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, č. j. 

MUH/16649/11/321 ze dne vyhotovení 30.03.2011, 

- skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti. 

Správní orgán dal v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost účastníkům řízení vyjádřit 

se k těmto podkladům před vydáním rozhodnutí a v oznámení ze dne vyhotovení 15.02.2016 

uvedl, že shromažďování dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci ukončí a rozhodnutí vydá 

k datu 27.02.2016. Do tohoto data správní orgán žádné stanovisko účastníků řízení neobdržel. 

Správní orgán dále v oznámení upozornil účastníky řízení na to, že jsou oprávněni činit ve 

správním řízení úkony ve smyslu §§ 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo 

vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 

vydání rozhodnutí a že účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a činit si 

z nich výpisy.  

Po zvážení všech okolností proto Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, rozhodl 

tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém 

rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského 

úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné.

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Miroslav Hanzlíček 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 

 

Rozdělovník 

Toto rozhodnutí obdrží: 

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 

 


