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Poskytnutí informací 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, obdržela dne 09.02.2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke  správním řízením vedeným ve věci - 
kácení dřevin v k.ú. Ponědraž a k.ú. Ponědrážka.  
 
V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb. k Vaší žádosti uvádíme: 
Inspekce vydala rozhodnutí, kterým uložila pokutu zadavateli prací -  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 456/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „ŘSD“), za porušení ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně 
přírody v k.ú. Ponědrážka a k.ú. Ponědraž a za porušení ust. § 88 odst. 2 písm. a) téhož zákona v k.ú. 
Ponědrážka, společně s uložením provedení přiměřeného náhradního opatření k nápravě podle ust. § 86 odst. 
2 zákona o ochraně přírody v k.ú. Ponědrážka. ŘSD podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání.  
Správní řízení se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 (dále jen 
„Eurovia“) zahájené za porušení stejných ustanovení zákona o ochraně přírody jako v případě ŘSD, ale bez 
uložení opatření k nápravě, bylo usnesením zastaveno, neboť skutek, který byl této společnosti kladen za 
vinu, nespáchala – kácení dřevin neprovedla. Usnesení o zastavení správního řízení nabylo právní moci dne 
26.11.2015.  Společnost Eurovia subdodavatelsky zadala kácení dřevin v předmětné lokalitě společnosti 
Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IČ: 47239328.  Uvedená společnost kácení 
dřevin zadala další společnosti -  FOREST ENERGY CZ s.r.o., ale ani tato společnost není tím, kdo kácení 
dřevin skutečně provedl, proto bude správní řízení opět zastaveno.   
 
S pozdravem 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
RNDr. Jitka Koubalíková  
vedoucí oddělení ochrany přírody   
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