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Vec
Veľkouherská lipa
- oznámenie zámeru
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe projektu ochrany
chráneného stromu Veľkouhereská lipa, doručeného dňa 25.05.2018 Štátnou ochranou prírody
Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01 Nitra
pod č. CHKO PN 134/2018 zo dňa 12. 03. 2018 podľa § 50 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane
prírody)
oznamuje zámer prevyhlásiť chránený strom
„Veľkouherská lipa“ a jeho ochranné pásmo (ďalej len zámer).
Dôvodom vyhlásenia je príprava a vydanie nariadenia vlády, ktorým sa majú nanovo
vyhlásiť všetky chránené stromy, prípadne aj ich ochranné pásma a ktorým sa súčasne zrušia
všetky doterajšie vyhlasovacie predpisy o chránených stromoch. Chránený strom sa nachádza
v Trenčianskom kraji, v okrese Partizánske, v obci Veľké Uherce, v katastrálnom území
Veľké Uherce na pozemku KN-C s parcelným číslom 1444 (ostatná plocha). Predmetný
pozemok je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, , Farnosť Veľké Uherce, 958 41 Veľké
Uherce.
Súčasný stav
Doteraz platný názov chráneného stromu (CHS) je: Veľkouherská lipa. Evidovaný je
v štátnom zozname pod evidenčným číslom 425. CHS bol vyhlásený OúŽP v Topoľčanoch,
23/93-OP, 14. 06. 1993, 14. 06. 1993 a VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996,
06. 11. 1996. Ochranným pásmom je územie okolo CHS v okruhu 15 m od kmeňa stromu
a platí v ňom tretí stupeň ochrany v zmysle § 14 zákona o ochrane prírody.
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Poradové
číslo
stromu

Druh dreviny

Obvod
kmeňa
[cm]

Výška
stromu
[m]

Priemer
koruny
[m]

Vek stromu [rok]

1.

Lipa veľkolistá (Tilia
plathyphyllos Mill.)

471

27

21 x 22

220

Druh a parametre stromu

Návrh
Názov CHS: Veľkouherská lipa
Odôvodnenie ochrany: Jedná sa o mimoriadne rozmerný strom svojho druhu, esteticky aj
krajinotvorný jedinec, ktorý je dominantou krajiny zvlnenej poľnohospodárskej krajiny.
Vzhľadom na vek a dimenzie má významný vedecký, ekologický a estetický prínos pre
budúce generácie.
Podmienky ochrany: Vzhľadom na ochranu predmetného jedinca Lipa veľkolistá (Tilia
plathyphyllos Mill.) je zakázané poškodzovať a ničiť predmetnú drevinu, ustanovenia
§ 46 a 47 ods. 1, 2, 3 (druhá veta), 8 a 9 zákona o ochrane prírody. V prípade potreby
ošetrenia je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, prípadne
postupovať v zmysle schváleného programu starostlivosti. Pre podmienky ochrany
predmetného stromu platia ustanovenia § 14 zákona o ochrane prírody.
Ochranné pásmo podľa § 49 ods. 5 zákona o ochrane prírody: Ochranné pásmo CHS je okolo
stromu v okruhu 15 m od kmeňa stromu s výmerou 706 m2 ,zasahujúce do pozemkov KN-C
s parcelnými číslami 1442/1 a 3569/2 v katastrálnom území Veľké Uherce, kde platia
ustanovenia § 14 zákona o ochrane prírody.
Obmedzenie bežného obhospodarovania: Nie je predpoklad, že v dotknutom území dôjde
k obmedzeniu bežného obhospodarovania nad rámec súčasného stavu.
Poučenie v súvislosti s týmto zámerom
Podľa § 50 ods. 4 zákona o ochrane prírody je obec povinná do 15 dní od doručenia
zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnutie doň
na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní.
Vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy má
právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia
podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody. Vlastník dotknutého pozemku
má právo v tej istej lehote sa vyjadriť k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky
poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. 1 písm. a) až
d) zákona o ochrane prírody.
Podľa § 50 ods. 6 zákona o ochrane prírody vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú
dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až
do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach,
ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere. Ak to vyžaduje záujem
ochrany prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o určení podmienok na
vykonávanie tejto činnosti alebo ju zakázať. Tieto podmienky platia najdlhšie do vyhlásenia
časti prírody a krajiny za chránenú.
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Podrobne spracovaný návrh na vyhlásenie CHS „Veľkouherská lipa“ je k nahliadnutiu
na Okresnom úrade Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP
151/6, 958 01 Partizánske.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami žiadame obec Veľké Uherce, aby nám spolu
s prípadnými písomnými pripomienkami k zámeru zaslali aj informáciu, kedy bolo toto
oznámenie vyvesené a zvesené.
Príloha
Ochranné pásmo CHS vyznačené na katastrálnej mape
Rozdeľovník
1. Obec Veľké Uherce, Obecný úrad, 958 41 Veľké Uherce
2. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce.
Na vedomie
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Samova ul. 3,
949 01 Nitra

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru

