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Poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. k věci „Kácení dřevin podél silniční 
komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko“       
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice (dále jen „inspekce“) jako orgán 
ochrany přírody příslušný dle ust. § 75 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), jejíž působnost je dána ust. § 80 téhož 
zákona, přijala dne 08.04.2015 Vaši žádost dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, týkající se kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko.  
 
K Vaší žádosti sdělujeme: 
 
- Závěrečný protokol o kontrole byl doručen kontrolované osobě - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (dále jen „ŘSD“) dne 20.03.2015. ŘSD byla stanovena 
lhůta 15 dnů pro podání námitek proti kontrolním zjištěním uvedených v protokole o kontrole. ŘSD této 
možnosti nevyužilo. 

- Závěr kontrolního zjištění: Podél silniční komunikace  I/24 na pozemcích v k.ú. Ponědrážka, Ponědraž a 
Frahelž inspekce zjistila pokácení celkem 146 ks dřevin (převážně lip). Na pokácení 5 ks dřevin v k.ú. 
Ponědrážka a pokácení 1 ks dřeviny v k.ú. Ponědraž bez vydaného povolení ke kácení příslušným 
orgánem ochrany přírody inspekce nahlíží jako na porušení ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.  
Pokácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko  na úseku dlouhém cca 1,6 km v k.ú. 
Ponědrážka bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody inspekce považuje za porušení ust. § 12 
odst. 2 zákona o ochraně přírody. 

- Na základě výše uvedených zjištění inspekce zahájí správní řízení se subjekty zodpovědnými za kácení 
dřevin rostoucích mimo les -  ŘSD (zadavatel) a EUROVIA CS, a.s. (zhotovitel). 
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