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změna rozhodnutí

Odbor Životního prostředí Magistrátu města Brna jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
dle § 76 odst. 2 písm, b) zákona č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
,,zákon o ochraně přírody"), dále dle § 139 odst. 1 zákona č. 128I2OOO Sb., o obcích, ve znění pozdějších
Právních předpisŮ a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen ,,správní řád")
mění podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody rozhodnutí Úřaau městské
ěásti města Brna, Brno-střed, Odboru životního prostředí, Měnínská 4,60169 Brno, vydaného
dne 11. 11.2002 pod čj. ŽPtpsIO1tO2/2 KR, které nabylo právní mocidne 1.1.2oo3,takto:

Odbor Životního prostředí tVlagistrátu města Brna jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
dle § 76 odst. 2 písm, b)zákona ó.11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále dle
§ 139 odst. 1zákonač.12112000 Sb., o obcích, ve zněnípozdějších právních předpisů a dle správního
řádu, _v řízení.o vyhJášení památného stromu,

vyhlašuje

název stromu:

druh:

počet jedinců:

obec:

městská část:

katastrální území
parcela č.:

vlastník:

lokalita:

,,Platan profesora Chudoby"
platan javorolistý (Platanus x acerifolia)
1

Brno

Brno-střed
Veveří
252
Veveří Centre, s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845126,602 00 Brno
nároží ulic veveří a pekárenská

za PAMÁrruÝ sTRoM.
ochranné pásmo:

Památný strom má základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Vtomto pásmu není vsouladu s ustanovením § 46 odst. 3
zákona o ochraně přírody povolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba,
terénní ÚPravy, odvodňování, chemizace, Veškeré zásahy v ochranném pásmu památného stromu lze
provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.
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Podmínkv ochrany:

Památný strom je zakázáno v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o ochraně přírody
poškozovat, ničit a rušit v jeho přirozeném vývoji, Jeho ošetřování musí být prováděno se souhlasem
orgánu ochrany přírody, který ochranu památného stromu vyhlásil.

odůvodnění

Odbor životního prostředi Magistrátu města Brna, jako věcně a místně příslušný správní orgán k výkonu
státní správy ve věci vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem ve smyslu § 76 odst. 2
písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny na základě podnětu Masarykovy univerzity, Filozofické
fakulty, Katedry anglistiky a amerikanistiky, Arna Nováka 1l1,602 00 Brno, dle ustanovení§ 46 odst, 1

zákona o ochraně přírody, zahélil dne 1B. 11 .2021 správní řízení o záméru na přejmenování památného

stromu platanu javorolistého (Platanus x acerifolia), kód Ústředního seznamu ochrany přírody 1ÚSOe;:
101066, rostoucího nanároží ulicVeveřía Pekárenská, na pozemku p.č. 252vk,ú. Veveří, vevlastnictví
společnostiVeveříCentre, s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845126,602 00 Brno, lČo: 279 14 011.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity navrhla pojmenovat stávající památný strom názvem ,,Platan
profesora Chudoby". Prof. PhDr. František Chudoba (1S78 - 19a1) byl český anglista, literární historik
a přek|adatel. V roce 1920 byl dekretem prezidenta T. G. Masaryka jmenován řádným profesorem

anglické filologie na nově zřízené Masarykově univerzitě. Byl jednou znqvýznamnějších osobností
brněnského kulturního života, uznávanou předními českými intelektuály, umělci a vědci za jeho přínosy
k nově se tvořící kultuře mladé republiky. Byl také známým popularizujícím polemikem. V jednom z jeho
fejetonů, ktený vyšel v Lidových novinách 6. června 1930, lamentova| nad žalostným stavem veřejné
zeleně v tehdejším Brně. Jako kontrast uvedl ,,ztepilý a pěkný" platan, který rostl na Veveří ulici ,,vedle
vojenské zásobámy- dnešní,parnátrrý strom. Ghudoba ho dobře znal. Bydlel tehd;i na ulici Veveří 75

a denně kolem něho chodil na fakultu a zpět domů, Zalímavé je, že více než70 let před prohlášením
stromu za památný si Chudoba povšimljeho krásy.

Památný strom platan javorolistý (Platanus x acerifolia), rostoucí na pozemku p.č,252 v k.ú. Veveří, byl

vyhlášen dle ustanovení§ 46 odst, 1 zákona o ochraně přírody rozhodnutím ÚraOu městské části města
Brna, Brno-střed, Odboru životního prostředi, Měnínská 4,601 69 Brno, vydaného dne 11.11.2002
pod č,j, ŽPtpstllt02l2 KR, které nabylo právní moci dne 1. 1. 2003. Je veden v Ústředním seznamu
ochrany přírody, ktery7 vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pod kódem 101066. Jedná se
o strom mimořádného významu pro prostředí centrální části města Brna, který je v současné době ve
výborném zdravotním stavu. Jeho ekologická hodnota byla vyčíslena na 1.975,030 Kč. Obvod kmene

stromu měřený ve výšce 130 cm nad zemíje v současné době 393 cm a stáří stromu se odhaduje na
100 let,

Původní název stromu byl ,,Platan javorolistý". U dříve vyhlášených stromů se název stromu shodoval
jen s jeho druhovým určením. Vzhledem k tomu, že v městě Brně je více platanů javorolistých

vyhlášených za památné stromy, je vhodné, aby název stromu byljednoznačný a nezaměnitelný. Orgán
ochrany přírody proto považuje změnu názvu stromu po významné osobě, která k němu měla vzlah, za
přínosný. Vzhledem k tomu, že od doby vyhlášení platanu za památný strom, došlo ke změně
kompetencí orgánů ochrany přirody ve věci vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem,
přistoupil Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna ke změně rozhodnutí Úradu městské části
města Brna, Brno-střed v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákonao ochraně přírody. Zména
rozhodnutí spočívá pouze ve změně názvu památného stromu a dále také byla provedena změna
u položky vlastník pozemku, neboť od doby vyhlášení památného stromu došlo ke změně vlastníka
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Pozemku, na němž předmětný strom roste. Ostatní části výroku rozhodnutí zůstaly beze změny, včetně
stanovení zákonného ochranného pásma stromu.

Oznámenío zahájenísprávního řízení bylo zasláno účastníkům řízení, dotčeným orgánům státnísprávy
a spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, který ve smyslu
ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody požádal o podávání informací o zahajovaných
správních řízeních. V zákonem stanovené lhůtě se do správního řízení tento spolek nepřihlásil.

Orgán ochrany přírody přistoupil poté k seznámení účastníků řízenís podklady pro vydání rozhodnutí,
a to dne 15. 12.2021 pod č.j. MlVlB/0656314l2021/Kne, kterýmijsou:

Mezi podklady pro vydání rozhodnutí patří:
r podnět Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na přejmenování památného stromu, který

Odborživotního prostředí Magistrátu města Brna obdrže| dne 1O. 11.2021a zaevidova| pod
č.j, MMB/05897 B0l2021,

. informace o profesoru Chudobovi s odůvodněním podnětu na přejmenování památného
stromu,

r 
,fejeton 

od profesora Chudoby, který vyšel v Lidových novinách dne 6. 6. 1930,
o oznámení o zahájení správního ťízení o záměru na přejmenování památného stromu č.j.

MMB/O5B978012021 lKne, vypravené dne 1B" 11. 2021.

ÚČastníky daného řízení jsou vlastník pozemku společnost Veveří Centre, s.r,o., se sídlem třída Kpt,
Jaroše 1845126, 602 00 Brno, lČO 279 14 O11 a pan Thomas Donaldson Sparling, bytem
Durd'ákova 33, 613 00 Brno, průkaz o povolení trvalého pobytu: ZC 050324, bývalý vedoucí katedry
anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který byl orgánem ochrany přírody
určen na základé žádosti Masarykovy univerzity za účastníka daného řízení.

ÚěastníkŮm řízení byla dána možnost seznámit se s těmito ,podklady i ke způsobu jejich zjištění,
případně navrhnout jejich doplnění, a to vtermínu do 27. 12,2021. Vdané |hůtě již neměl žádný
z účastniků řízeník danému záméru přejmenování památného stromu námitky.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí, a to, že byly
zjištěny nové historické okolnosti, podle kterých je možné památný strom lépe identifikovat, bylo
přistoupeno ke změně rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutíje možno podat odvoláni do 1Sti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám.449t3,601 82 Brno, a to podáním
učiněným u Magistrátu města Brna, Odboru í, Kounicova 67, 601 67 Brno.

/

fá'o%
lng. (/onika Knězková

cí referátu ochrany přírody a krajiny
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