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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 11.11.2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 123/1998“), 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.  
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) byl potvrzen výrok rozhodnutí inspekce, 
kterými byla uložena ŘSD pokuta za výše uvedené správní delikty. Byl však zrušen výrok rozhodnutí 
inspekce týkající se povinnosti provést náhradní opatření k nápravě a věc byla vrácena inspekci k novému 
projednání, neboť inspekce nestanovila ve výroku rozhodnutí žádnou lhůtu k provedení uložené povinnosti. 
Rozhodnutí MŽP nabylo právní moci dne 22.07.2016. 
Dne 16.09.2016 subjekt ŘSD podal žalobu k Městskému soudu v Praze, kterou brojí proti celému rozhodnutí 
MŽP. 
Inspekce novým rozhodnutím stanovila ŘSD termín k provedení náhradního opatření k nápravě podle  § 86 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a to do 31.12.2017. K dnešnímu dni toto rozhodnutí nenabylo právní moci. 
 
Rozhodnutím ze dne 13.07.2016 inspekce uložila pokutu Janu Adamovi, Klikov 1, 378 06 Suchdol nad 
Lužnicí, IČ: 69089949 za porušení ust. § 88 odst. 1 písm. c) a ust. § 88 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně 
přírody, jako osobě, která provedla kácení dřevin podél silniční komunikace I/24. Proti tomuto rozhodnutí 
podal pan Adam odvolání. Odvolací orgán  - MŽP ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že pan Adam není 
zodpovědný za spáchání správního deliktu dle ust. § 88 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně přírody a výrok 
inspekce v tomto bodě zrušil. Výše uložené pokuty byla snížena.   
 
S pozdravem 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
RNDr. Jitka Koubalíková  
vedoucí oddělení ochrany přírody   
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