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Vec
Nanovo vyhlásenie Chránených stromov "Kazimírske duby" - oznámenie zámeru

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán podl'a § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5
zákona NR SR Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 64 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 68 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o OPaK") podl'a § 50 ods. 2 zákona o OPaK Vám na základe návrhu Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky, Správy CHKO Latorica, J. Záborského 1,07501 Trebišov a spracovaného
"Projektu ochrany CHS- "Kazimírské duby"

oznamuje zámer

nanovo vyhlásiť Chránené stromy .Kazimirske duby", ktoré sa nachádzajú v okrese Trebišov na
pozemku parc. č. KN-C 315/1 (Ostatné plochy) v k.ú. Veľký Kazimír, ktorý je vo vlastníctve
Obce Kazimír (LV 533), z dôvodu prípravy a vydania nariadenia vlády, ktorým sa majú nanovo
vyhlásiť všetky doteraz vyhlásené chránené stromy a zrušia sa všetky doterajšie vyhlasovacie
predpisy chránených stromov a ich ochranných pásiem (ak ochranné pásmo bolo vyhlásené
podl'a § 49 ods. 5 zákona o OPaK). Zákonom NR SR č. 506/2013 Z.z., ktorým sa mení a doplňa
zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prešla
kompetencia vyhlasovať chránené stromy z okresných úradov v sídle kraja na vládu Slovenskej
republiky.

Druh a parametre stromu:
1. Dub letný (Quercus robur)- strom, ktorý ma obvod kmeňa 632 cm, výšku 25 m, priemer

koruny 22 m a vek 300 rokov.
2. Dub letný (Quercus robur)- strom, ktorý ma obvod kmeňa 509 cm, výšku 22 m, priemer

koruny 24 m a vek 250 rokov.
3. Dub letný (Quercus robur)- strom, ktorý ma obvod kmeňa 554 cm, výšku 25 m, priemer

koruny 34 m a vek 250 rokov.

Zdravotný stav stromov:
Stromy sú zdravé až ľahko poškodené. Stromy bez viditeľného poškodenia -kmeňa alebo
korunovej časti. Zdravé vitálne jedince.
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Odôvodnenie ochrany:
Predmetom ochrany sú tri exempláre duba letného (Quercus robur), ktorých existencia sa viaže
ku kultúrnym a historickým udalostiam národného významu a sú vzhľadom na svoj vek,
krajinotvornú a estetickú funkciu mimoriadne významnými stromami v okrese Trebišov. Svojimi
dendrometrickými parametrami a vekom patria k najväčším dubom v okrese Trebišov. Pre svoj
rast na okraji a uprostred miestneho parku majú ideálne podmienky. Spomedzi rozličných
druhov drevín vyniká starý mohutný dub letný, ktorí miestni obyvatelia nazývajú "Svätý dub".
Rastie v strednej časti parku na voľnom priestranstve. Dub má nízky kmeň, ktorý sa rozkonáruje
na 3 hlavné konáre. Pri vstupe do parku od obchodného centra rastie asi 10m od oplotenia druhý
vel'ký exemplár duba letného. Má širokú rozložitú korunu, kmeň je priamy v spodnej časti
vyvetvený - odstránené ulomené a odumreté vetvy. Obidva duby rastú ako solitéry. Tretí dub
rastie v zápoji s inými drevinami v parku. Jedná sa o mohutného jedinca širokorozkonáreného už
v spodnej časti kmeňa. Korunu tvoria štyri mohutné vetvy. Dub č. l ("Svätý dub") je
najmohutnejším dubom v okrese Trebišov.

Podmienky ochrany
Stromy a ich blízke okolie sa nesmú poškodzovať a porušovať nijakým spôsobom, aby sa
nenarušil ich zdravotný stav a neznížila kultúrna hodnota. V blízkosti stromov sa zakazuje
akákol'vek výstavba, vytváranie skládok rôznych materiálov, znečisťovanie územia odpadkami,
zakladanie ohňa a pod. Akúkol'vek činnosť zasahujúcu do vývoja stromov je potrebné
konzultovať s orgámni štátnej ochrany prírody.

Ochranné pásmo podl'a § 49 ods. 6 zákona
Ochranné pásmo stromu sa navrhuje uplatniť podl'a § 49 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny. Je ním územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho
koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10m od kmeňa stromu
a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany.

V súlade s § 50 ods. 4 zákona o OPaK je obec povinná do 15 dní od doručenia oznámenia
zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť doň na
obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní.

Zároveň podľa § 50 ods. 5 má vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec
a dotknutý orgán štátnej správy právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo
jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody, ktorým
je Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01
Trebišov.

Doručí sa:
1. Obecný úrad Kazimír, Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír /Projekt ochrany CHS- príloha na

zverejnenie/

Na vedomie:
1. ŠOP SR S-CHKO Latorica, J. Záborského 1,07501 Trebišov
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