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R O Z H O D N U T Í 
 

Výroková #ást: 
M!stský ú%ad Sv!tlá nad Sázavou, odbor stavebního ú%adu a územního plánování, jako místn! a v!cn! p%íslušný 
orgán státní památkové pé"e ve smyslu § 29 odst. 2 zákona ". 20/1987 Sb., o státní památkové pé"i, ve zn!ní 
pozd!jších p%edpis# (dále jen „zákona o státní památkové pé"i“), obdržel dne 18.6.2012 žádost žadatele, kterým 
je M!sto  Lede# nad Sázavou, I$ 267759, Husovo nám!stí #.p. 7, 584 01  Lede# nad Sázavou, o vydání 
závazného stanoviska ve v!ci: „Údržba zelen! - pokácení 1 kusu lípy srd"ité na h%bitov! kostela Nejsv!t!jší 
Trojice“, na pozemku parc. ". 307 v katastrálním území Lede" nad Sázavou, který se nachází na území M!stské 
památkové zóny  Lede" nad Sázavou a zárove& je sou"ástí kulturní památky, která je vedena v ÚSKP $R pod 
rejst%íkovým "íslem 14401/6-267. Dnem 18.6.2012 bylo zahájeno správní %ízení vedené pod spis. zn. 
10968/2012/OSÚ/RYJ . 
 
M!stský ú%ad Sv!tlá nad Sázavou, odbor stavebního ú%adu a územního plánování vydává v této v!ci podle § 14, 
odst. 2, 3 zákona o státní památkové pé"i, toto 

 
r o z h o d n u t í -  z á v a z n é   s t a n o v i s k o: 

 
 
Práce: Údržba zelen! - pokácení 1 kusu lípy srd"ité na h%bitov! kostela Nejsv!t!jší Trojice, na pozemku parc. ". 
307 v katastrálním území Lede" nad Sázavou, který se nachází na území M!stské památkové zóny Lede" nad 
Sázavou,  
 

jsou nep"ípustné. 
 

 
Od%vodn!ní: 
Dnem 18.6.2012 bylo zahájeno správní %ízení vedené pod spis. zn. 10968/2012/OSÚ/RYJ na základ! žádosti 
žadatele, kterým je M!sto  Lede" nad Sázavou, I$ 267759, Husovo nám!stí ".p. 7, 584 01  Lede" nad Sázavou, 
o vydání závazného stanoviska ve v!ci: Údržba zelen! - pokácení 1 kusu lípy srd"ité na h%bitov! kostela 
Nejsv!t!jší Trojice, na pozemku parc. ". 307 v katastrálním území Lede" nad Sázavou, který se nachází na 
území M!stské památkové zóny Lede" nad Sázavou a zárove& je sou"ástí kulturní památky, která je vedena 
v ÚSKP $R pod rejst%íkovým "íslem 14401/6-267. 
 
Pozemek parc. ". 307 v katastrálním území Lede" nad Sázavou se nachází na území M!stské památkové zóny 
Lede" nad Sázavou, což je m!stská památková zóna chrán!ná státem ve smyslu zákona o státní památkové pé"i, 
prohlášená Vyhláškou ".108 /2003 o prohlášení území s historickým prost%edím ve vybraných m!stech a obcích 
za památkové zóny a ur"ování podmínek pro jejich ochranu ze dne 1.4.2003 s ú"inností  od  1.9.2003. Proto je 
nutné k jakýmkoliv stavebním zm!nám "i úpravám si p%edem, ve smyslu zákona o státní památkové pé"i 
vyžádat závazné stanovisko p%íslušného orgánu státní památkové pé"e.   

Vzhledem ke skute"nosti, že M!stskému ú%adu Sv!tlá nad Sázavou, odboru stavebního ú%adu a územního 
plánování, jsou známy všechny podstatné skute"nosti, bylo provedeno s žadatelem p%edb!žné místní ohledání 
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dne 11.6.2012 a žádost poskytuje dostate"ný podklad pro posouzení, bylo následn! v rámci %ízení upušt!no od 
ústního jednání spojeného s místním šet%ením. 
 
K zamýšleným pracím se písemn! vyjád%il dne 19.7.2012 zástupce NPÚ (Národní památkový ústav, Územní 
odborné pracovišt! v Tel"i, Hradecká ".p. 6, 588 56  Tel") pod ".jednacím NPÚ 372/54309/2012. 
 
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního %ádu vyzval správní orgán ú"astníky %ízení, aby se p%ed vydáním 
rozhodnutí vyjád%ili k jeho podklad#m do 7 dn# od doru"ení tohoto oznámení. V uvedené lh#t! se ú"astník 
%ízení k podklad#m rozhodnutí nevyjád%il. 
 
P%edm!tem žádosti je pokácení jedné lípy srd"ité, která je sou"ástí aleje, stromo%adí, které lemuje vstupní 
chodník na h%bitov kostela Nejsv!t!jší Trojice. D#vodem je "áste"né poškození ko%enového systému, který 
prorostl do hrobu a tím je zabrán!no následnému poh%bení do tohoto místa. 
Práce „Údržba zelen! - pokácení 1 kusu lípy srd"ité na h%bitov! kostela Nejsv!t!jší Trojice“  jsou v rozporu se 
zájmy státní památkové pé"e. Jde o strom s dosud zna"nou ekologickou a krajiná%sko – estetickou hodnotou. 
V sou"asné dob! nejde o strom v havarijním stavu, nicmén! s ohledem na charakter okolí je nutné konstatovat 
zvýšené riziko skrytého poškození ko%enového systému, který by mohl zp#sobit pád stromu. K omezení rizika 
pádu stromu lze doporu"it následující %ešení: provést speciální detailní posouzení zam!%ené na zjišt!ní stavu 
ko%enového systému (kultivace vzork# na p%ítomnost hub, zjišt!ní p%esného rozsahu kmenových hnilob, 
zkoušky statické stability) a na základ! t!chto výsledk# rozhodnou o pokácení "i ponechání stromu. Dále za 
ú"elem zvýšení stability stromu je doporu"ující provedení op!tovného o%ezu koruny.  
Jedná se o hodnotný strom, který je nedílnou sou"ástí kompozi"n! výrazného a funk"n! významného stromo%adí 
lemující  p!ší komunikaci od hlavního vchodu starého h%bitova ke kostelu. Spolu s ostatními stromy tvo%í 
dominantu h%bitova. Jeho odstran!ním by došlo k vážnému narušení rytmu stromo%adí, funk"ních efekt# a 
v neposlední %ad! by byla "áste"n! narušena stabilita celé aleje. Zele& na h%bitov! kostela Nejsv!t!jší Trojice je 
d#ležitá a významná. Dot"ená lípa je významnou sou"ástí skupiny d%evin s vysokými historickými, estetickými 
a p%írodními hodnotami dotvá%ející životní prost%edí v obci. Kostel Nejsv!t!jší Trojice byl založen již v roce 
1585 a na h%bitov! kostela se nachází n!kolik historicky zajímavých pomník#, což s dotvá%ející skupinou d%evin 
tvo%í kulturní prost%edí nemovité památky. Proto bylo rozhodnuto v této v!ci tak, jak je ve výroku rozhodnutí 
uvedeno. 
 
Veškeré zm!ny a další dopl&ky oproti p%edloženému zám!ru je nutno p%edem odsouhlasit s orgány státní 
památkové pé"e ve smyslu zákona o státní památkové pé"i. 
 
M!stský ú%ad Sv!tlá nad Sázavou, odbor stavebního ú%adu a územního plánování, vycházel p%i svém 
rozhodování ze všech dostupných podklad# a zjišt!ní a %ídil se platnými právními p%edpisy a na%ízeními.  
 
 
 
Pou#ení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 správního %ádu podat odvolání do 
15 dn# ode dne jeho oznámení k e Krajskému ú%adu Kraje Vyso"ina, Odboru kultury a památkové pé"e 
podáním u zdejšího správního orgánu. 
 
 
Bc. Ryndová Jana 
ú%edník odboru stavebního ú%adu 
a územního plánování 
  
 
Obdrží: 
Ú"astník %ízení: (doporu"en!, IDDS) 
M!sto  Lede" nad Sázavou, IDDS: 7jybxks 
 
Odborná organizace: (na v!domí) 
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t 
 


