
Příloha: Výběr z evidovaných kauz, kdy prokazatelně šlo/jde o negativní zásah do dřevin 

rostoucích mimo les v souvislosti se stavebním záměrem (zdroj: Zelený kruh) 

 

Případ č. 1: 

 

Hl. m. Praha: Záměr: 

 

Bytový park Roztyly - 1. etapa 

(4 budovy o 5 nadzemních 

podlažích, 87 bytových jednotek, 

parkoviště pro 98 parkovacích stání) 

 

Místo (obec): Praha 4 

Správní řízení:  

- druh řízení: 

- správní orgány: 

- rok/y vedení: 

 

- územní řízení o umístění 

stavby, stavební řízení 

- Úřad Městské části Praha 4. 

Magistrát hl. m. Prahy 

- 2010-2017 

Dotčené přírodní 

hodnoty: 

 

Izolační veřejná zeleň v silně 

zatíženém území, biotop 

zvláště chráněných druhů 

živočichů (např. slavík 

obecný). 

Spolek: 

 

Zelené Roztyly, z. s. 

Poznámka: Záměr nebyl předmětem 

posouzení vlivů na životní 

prostředí (EIA), neboť jde o 

tzv. podlimitní záměr 

(zákonný limit pro EIA byl 

100 parkovacích stání). 

Rozhodnutí správních orgánů 

bylo na základě žaloby 

spolku dvakrát zrušeno 

správním soudem pro 

nezákonnost. 

Řízení není dosud skončeno. 

 

Případ č. 2: 

 

Hl. m. Praha: Záměr: 

 

Rezidenční komplex Hanspaulka Místo (obec): Praha 6 

 

Správní řízení:  

- druh řízení: 

- správní orgány: 

- rok/y vedení: 

 

- územní řízení o umístění 

stavby, stavební řízení 

- Úřad Městské části Praha 6, 

Magistrát hl. m. Prahy 

- 2008-2012 

Dotčené přírodní 

hodnoty: 

 

Zalesněná rokle Kotlářka. 

Biotop zvláště chráněných 

druhů živočichů. 

Spolek: 

 

Sdružení přátel Hendlova 

dvora 

Poznámka: Kácení stromů a příprava 

stavby probíhala zčásti na 

pozemcích v rozporu 

s územním rozhodnutím. 

 



Případ č. 3: 

 

Hl. m. Praha: Záměr: 

 

Dočasné parkoviště, ulice 

Tomíčkova (u stanice metra 

Roztyly) 

 

Místo (obec): Praha 4 

Správní řízení:  

- druh řízení: 

- správní orgány: 

- rok/y vedení: 

 

- územní řízení o změně 

využití území a o umístění 

stavby 

- Úřad Městské části 

Praha 11. Magistrát hl. m. 

Prahy 

- 2016-2017 

Dotčené přírodní 

hodnoty: 

 

Veřejná zeleň u stanice metra 

Roztyly 

Spolek: 

 

- Zelené Roztyly, z. s. 

- Ochrana Roztyl, z. s. 

Poznámka: Územní rozhodnutí 

stavebního úřadu o změně 

využití území a o umístění 

stavby bylo na základě 

odvolání spolků zrušeno pro 

rozpor s územním plánem. 

Věc byla vrácena stavebnímu 

úřadu k dalšímu řízení. 

Řízení dosud není skončeno. 

 

Případ č. 4: 

 

Jihomoravský 

kraj: 

Záměr: 

 

Brno – Ivanovice, Obchodní 

centrum Hobby Market 

 

Místo (obec): Brno - Ivanovice 

 

Správní řízení:  

- druh řízení: 

- správní orgány: 

- rok/y vedení: 

 

- územní řízení o umístění 

stavby, oznámení stavby s 

certifikátem autorizovaného 

inspektora 

- Magistrát města Brna, 

Krajský úřad 

Jihomoravského kraje 

- 2004-2012 

 

Dotčené přírodní 

hodnoty: 

 

Veřejná zeleň – borový les 

v bezprostřední blízkosti 

obytné oblasti. 

Spolek: 

 

- Občanské sdružení Klidné 

Ivanovice 

- NESEHNUTÍ Brno 

Poznámka: Záměr realizován, ale díky 

aktivní účasti spolků 

s podmínkami směřujícími k 

zajištění příznivějšího životní 

prostředí.  

 



Případ č. 5: 

 

 

 

Pardubický 

kraj: 

Záměr: 

 

Supermarket Plus s parkovištěm 

 
Místo (obec): Město Skuteč (okres 

Chrudim) 

 

Správní řízení:  

- druh řízení: 

- správní orgány: 

- rok/y vedení: 

 

- územní řízení o umístění 

stavby 

- Městský úřad Skuteč, 

Krajský úřad Pardubického 

kraje 

- 2006-2008 

 

Dotčené přírodní 

hodnoty: 

 

Veřejný park s dětským 

hřištěm. 

Spolek: 

 

Občanské sdružení Za 

zelenou Skuteč 

Poznámka: Územní rozhodnutí o 

umístění stavby bylo dvakrát 

zrušeno krajským úřadem na 

základě odvolání spolku. 

Záměr nakonec nebyl 

realizován. 

 


