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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny,
příslušný podle:
- § 67, odst. 1, písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
- § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- § 75, odst. 1 písm. d) a 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen zákon),
posoudil žádost společnosti ARVITA P s r.o. a poté rozhodl takto:
Městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
se povoluje
za účelem revitalizace městského sadu v lokalitě Rychlov dle projektové dokumentace „Sad Rychlov u
Bystřice pod Hostýnem“, zpracovatel ARVITA P spol. s r.o., červen-prosinec 2018
 z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodu sociálního a ekonomického
charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí, výjimka ve smyslu
§ 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona, ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, konkrétně
rušit v přirozeném vývoji zvláště chráněný druhu živočicha – páchník hnědý (Osmoderma eremita), který
je předmětem ochrany podle práva Evropských společenství,
a to za těchto podmínek:
1. Před samotným kácením budou dřeviny prohlédnuty odborníkem – entomologem, který vyhodnotí
aktuální stav dřevin z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů na místě samém a na základě
aktuálního zjištění bude dále postupováno s předběžnou opatrností. Na dožití budou ponechány
stromy s lokalizovanými většími dutinami.
2. Hlavatá vrba (dřevina č.90) s výskytem páchníka hnědého bude udržována hlavovým řezem a
v jejím okolí bude ponecháno několik torz ovocných dřevin s vyvíjejícími se dutinami v koruně (určí
je entomolog).
3. Pařezy stromů nebudou frézovány, budou ponechány coby dočasný zdroj trouchnivějícího dřeva.
4. Kmeny pokácených dřevin budou z velké části využity pro tvorbu broukovišť na dvou osluněných
lokalitách sadu, a to po dobu min. 3 let, které poslouží coby útočiště pro brouky a další organismy
vázané na mrtvé dřevo.
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5. Do 15 dnů od ukončení revitalizace sadu Rychlov bude odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje zaslána písemná zpráva o jeho ukončení.
6. Výjimka je platná po dobu 3 let.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 00287113
Odůvodnění:
Dne 27. února 2019 podala společnost ARVITA P s r.o., se sídlem Příčná 1541, Otrokovice, která na
základě plné moci zastupuje Město Bystřice pod Hostýnem, (dále jen žadatel), odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o udělení výjimky ze zákazů uvedených v základních
podmínkách ochrany zvláště chráněného druhu živočicha - páchník hnědý (Osmoderma eremita), a to
z důvodu revitalizace městského sadu v lokalitě Rychlov, který je biotopem páchníka hnědého.
Dle § 70 odst. 2 a 3 zákona se k účasti na správním řízení nepřihlásil žádný spolek.
Žadatel společně s žádostí předložil projektovou dokumentaci „Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem“,
zpracovatel ARVITA P spol. s r.o., červen-prosinec 2018, která byla zpracována jako příloha k žádosti o
dotaci v rámci operačního programu Životního prostředí.
Řešená lokalita se nachází na svazích jižně od Rychlova a jedná se o revitalizaci extenzivního sadu.
Ve východní a centrální části zájmové lokality se nachází rozpadající se mezernatý sad, který je tvořen
převážně jabloněmi, hrušněmi, švestkami a třešněmi. Stromy v sadu, zejména jabloně, jsou starší,
v korunách je patrné prosychání, vyskytují se u nich dutiny, praskliny a závrty xylofágního hmyzu. Celý sad
je ekologicky velmi hodnotným segmentem krajiny, jeho věková struktura a klesající vitalita stávajících dřevin
je důvodem k obnově a k citlivému doplnění nových dřevin.
Na jižním okraji se nachází mezofilní ovsíkové louky.
V severovýchodním cípu řešeného území se nachází studna, v jejíž blízkosti rostou dvě hlavaté vrby. Jedna
z nich je ve fázi celkového rozpadu a druhá je stabilní s dutinami. Průzkumem, který prováděl RNDr. Lukáš
Spitzer Ph.D., byla zjištěna přítomnost larev páchníka hnědého.
Správní orgán posoudil podanou žádost ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů a zohlednil skutečnost, že zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých
vývojových stádiích, chráněna jsou jimi využívaná sídla (přirozená i umělá) a jejich biotop. Taktéž je
zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat a je
také zakázáno ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia.
Páchník hnědý (Osmoderma eremita) patří mezi zákonem chráněné druhy v kategorii silně ohrožený. Jedná
se taktéž o evropsky významný druh, který je zařazen v příloze II. a IV. směrnice 92/43/EHS.
Páchník hnědý je velký zavalitý hnědý brouk dorůstající kolem 3 cm, jehož jméno upozorňuje na
charakteristický zápach starých vydělaných kůží, který vydává. Svým vývojem je vázán na stromové dutiny,
v nichž se jeho larvy, jejichž vývoj je tří a víceletý, živí trouchem, který vzniká rozkladem způsobeným
červenou hnilobou dřeva. Dospělí brouci se objevují od května do září, protože však poměrně špatně létají a
mnozí jedinci dutinu za celý život neopustí, příliš často se s nimi nesetkáváme. Jsou schopni se po dlouhou
dobu množit v jedné dutině, dokud nedojde k jejímu zániku. K rozmnožování využívají dutiny ve většině
listnatých stromů, včetně ovocných stromů. Ve velkých dutinách může žít i několik desítek larev. Jejich
přítomnost prozradí kromě zápachu také specifický trus, který má podobu mírně zploštělých válečků
dlouhých až 5 mm, které se na koci zužují. Páchník hnědý byl původně rozšířen prakticky po celé ČR, až do
nadmořské výšky 600 m n.m.. Současný výskyt je ale rozdroben do řady izolovaných lokalit nebo oblastí,
plošněji je pouze na Třeboňsku a jižní Moravě.
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Ochrana páchníka spočívá v důsledné ochraně stromových dutin a zajištění kontinuity jejich přítomnosti.
V minulosti obýval lesy, kde ke vzniku dutin kvůli současnému způsobu hospodaření prakticky nedochází.
Ve větším množství se udržel pouze v parcích, alejích, na hrázích rybníků, případně ve zbývajících
porostech hlavatých vrb.
Revitalizací sadu Rychlov dojde k ošetření starých ovocných stromů a k doplnění nových výsadeb, čímž
bude posílena biologická diverzita této lokality. Avšak v zájmové lokalitě se prokazatelně vyvíjí páchník
hnědý, a to na vrbě hlavaté (dřevina č. 90), která je mohutná, s dosud částečně uzavřenou dutinou. Vrby
hlavaté představují pro páchníky dlouhodobě fungující biotop, a proto je nutné u této dřeviny provést řez tak,
aby se předešlo jejímu rozlomováni a následnému zániku dutin. Redukčním řezem budou vybrané ovocné
dřeviny v blízkosti vrby převedeny na torzo a zůstanou v sadu, coby náhradní biotop saproxylického hmyzu.
Krajský úřad spatřuje převahu veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody v citlivosti revitalizace tohoto
starého sadu. Její realizace zajistí kontinuální vývoj extenzivního sadu, jeho průběžnou obnovu bez
radikálních a velkoplošných zásahů. Navržená revitalizace akceptuje a následně pracuje s výskytem
významných dřevin z hlediska výskytu saproxylického hmyzu, a to formou opatření v podobě ořezů a
ponechání torz pro jeho podporu.
Orgán ochrany přírody, v dodržení podmínek stanovených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, spatřuje
značnou eliminaci škodlivého dotčení předmětného zvláště chráněného druhu živočicha a je toho názoru, že
jeho existence nebude ovlivněna takovou mírou, aby došlo k zhrožení stavu místních populací.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je
rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník :


ARVITA P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice



Město Bystřice pod Hostýnem
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